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Förord 
 
Uppsatsen är genomförd på magisterutbildningen, industriell organisation och ekonomi, på 
Högskolan i Halmstad 2007/2008. Studien innefattas också i ett större KK finansierat 
forskningsprojekt (LoTS) där samarbetet har gjort att jag har kunnat ta del av aktiva forskares 
synpunkter gällande tillväxt i företag. Idén till uppsatsen kom till när jag skrev en artikel om 
strategier för små och medelstora företags tillväxt och utveckling i kursen strategisk 
innovationsplanering. 
 
Av de hundra svenska aktiebolag som innefattas i studien vill jag främst tacka de 34 
respondenter som tog sig tiden att besvara mina frågor. I nästan samtliga fall har jag mötts av 
ett stort engagemang och intresse för min studie.  
 
Jag vill även rikta ett mycket stort tack till mina handledare, Joakim Tell och Henrik Florén 
som har engagerat sig och alltid ställt upp när jag, ofta helt oanmält, har dykt upp på ert 
kontor med frågor och synpunkter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Glenberg 
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Sammanfattning 
 
Tillväxt i företag är mycket intressant på samhällsnivå då ökad tillväxt resulterar i ekonomisk 
utveckling och att nya arbetstillfällen skapas. I tidigare studier presenteras de mest 
snabbväxande företagen i termen ”Gaseller”, där omsättning och antalet anställda är de mest 
avgörande faktorerna.  
 
Alla företag, helt oberoende av storlek, intäkter eller industriinriktning, har chans att växa. 
Wiklund (1998) menar tillväxt främst påverkas av företagens resurser, kompetenser, 
omgivning, motivation och strategi. Fokus i denna studie är huruvida dessa faktorer påverkar 
förutsättningarna för snabbväxande företag och vad som är anledningen till att vissa företag är 
snabbväxande och vissa inte. Forskning som visar vad som sker med företag efter en period 
av snabb tillväxt är inte särskilt omfattande. Syftet med denna studie är att beskriva och förstå  
utvecklingen i företag som har genomgått en snabb tillväxt. Av den anledningen har de 100 
mest snabbväxande svenska företagen år 2000 (enligt Dagens Industris Gasellista) innefattats 
i studien. 
 
Studien består en kvantitativ undersökning i två delar för att försöka besvara syftet med 
studien. Den första delen i den kvantitativa ansatsen gjordes för att få fram underlag till att 
klassificera företagen. Insamlad data från företagen är omsättning och antalet anställda under 
perioden 1997-2006. För att beskriva företagens utveckling åren efter det att företagen tog 
emot utmärkelsen som gasellföretag valdes att placera företagen i grupper avseende perioden 
2000-2006. Utifrån antalet anställda har företagen grupperats med följande resultat:  

� 29 företag har haft en stadig tillväxt under hela perioden, med max en mindre enstaka 
dipp vid ett tillfälle. 

� 19 företag har vuxit men dippat fler än en gång eller har dippat kraftigt under en period. 
� 24 företag har haft en negativ tillväxt. 
� 28 företag har en nedlagd verksamhet. 

Därefter telefonintervjuades 34 respondenter från de företag som fortfarande hade en 
verksamhet.  
 
Författaren fann därefter följande samband mellan studerade faktorer och företagens 
utveckling efter den snabba tillväxten. Företag som har haft en fortsatt stabil tillväxt levererar 
tjänster och upplever att de i nästan samtliga fall har en stabil omgivning. Företag som oftare 
har påverkats av en turbulent omgivning efter tillväxten har en mer ojämn fortsatt 
tillväxtkurva (likt gasell rörelser). Företag som däremot har haft ett negativt resultat efter den 
snabba tillväxten har i de flesta fallen en turbulent omgivning, svårigheter att rekrytera 
personal och gör oftare strategiförändringar som påverkar företaget negativt. 
 
 
Nyckelord: Gasell, tillväxt, ledarskap, resurs, kompetens, motivation, omgivning, strategi 
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Executive Summary 
 
Firm growth on a society level is very interesting because increased growth creates new work 
opportunities and economic development. Previous studies introduce the most rapid growth 
companies in the term of “Gazelles”, with turnover and employee quantity as the most 
conclusive factors.  
 
All companies, independent of size, revenues or market concentration, are exposed to similar 
challenges. Therefore according to Wiklund (1998) the companies’ resources, competences, 
environment, motivation and strategy become more crucial. The variables are interesting to 
study to find out how they influence on the circumstance for the rapid growing companies and 
to find the reasons why some companies are fast growing and some not. For that reason I have 
borrowed features in Wiklund´s conceptual model because, according to his research, all the 
variables cover the big majority of former research in small firm growth.  
 
Historic research that shows what happens with companies that have experienced rapid 
growth are not particular extensive. For this reason, this study will describe the development 
in companies which have experienced rapid growth. That is why the hundred most rapid 
growing Swedish companies in 2000 (according to Dagens Industri´s gazelle report) are 
included in this study.  
 
The study begins with a quantitative approach to find a base to classify the companies. Data 
collected from the companies included turnover and employee numbers from 1997 to 2006. 
To describe the development in the companies the years after the gazelle distinction, the 
companies were placed in groups regarding the period between 2000 and 2006. On the basis 
of the employee numbers, the companies were placed in the following clusters:  

� 29 companies have had a stable growth over the whole period, with a maximum of one 
small separate dip at one occasion. 

� 19 companies have grown but with several dips or a lasting dip over a period. 
� 24 companies have had a negative growth. 
� 28 companies have a discontinued activity. 

There were 34 questionnaire respondents from the 100 companies that were telephone 
interviewed.  
 
I have found conclusive factors that have a relation to the firm growth after the rapid growth. 
Companies that have had a continued solid growth delivers services and have been in almost 
all cases in a stable environment. Companies that more frequently have been affected by a 
turbulent environment after the rapid growth have a more uneven continued growth curve 
(like gazelle movements). Companies that however have had a negative result after rapid 
growth, have in most cases a turbulent environment, difficulties in recruiting staff and make 
more frequent strategy changes that affect the company adversely.  
 
 
Keywords: Gazelle, growth, leadership, resource, competence, motivation, environment, 
strategy  
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 1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel ges en introduktion till ämnet gasellföretag och dess vikt i det 
svenska näringslivet. Därefter följer en problemdiskussion och syftet med studien.  
 
 

 1.1 Bakgrund 
 
För att säkerställa den framtida välfärden är det för (t ex) Sverige som land av stor vikt att det 
både startas fler företag och att dessa växer. Forskning visar på att små och medelstora företag 
(SMF) har en viktig roll för förnyelsen i länders ekonomi (Europeiska Gemenskapernas 
Kommission, 2005). Tillväxt i företag är ett klassiskt område inom forskningen. Tillväxt är 
dessutom mycket intressant på samhällsnivå där ökad tillväxt resulterar i nya arbetstillfällen 
och ekonomisk utveckling (Davidsson, Delmar & Wiklund, 2001). För att bidra till ett 
tillväxtvänligt företagsklimat behövs fler nya och växande företag som har potential och 
viljan att växa (Edling, Hermansson, Nilsson & Nordborg, 2007). Allt fler länder uppmuntrar 
därför främst små och medelstora företags vilja att växa genom att skapa bättre företagsklimat 
via nya lagstiftningar, finansieringsmöjligheter och tillgången till FoU, vilket Sverige gör 
genom t ex Vinnova, Nutek, Forska&Väx, etc.  
 
För t ex USA är SMF ryggraden i landets ekonomi, och stod för mer än hälften av den totala 
anställningen och över 80 % av anställningstillväxten under 1980-talet (Schwenk & Shrader, 
1993). SMF representerar över 95 % av antalet företag i OECD1 -länder och står för mer än 
hälften av den privata sektorns anställningar (OECD, 2000). SMF uppgår till 99 % av 
företagen inom EU (Europeiska Gemenskapernas Kommission, 2005) och utgör alltså en stor 
del även av de europeiska ländernas ekonomi. 
 
SMFs fördelar på marknaden är deras goda kunskaper om sina kunder och flexibilitet i 
verksamheten med förmågan att relativt enkelt anpassa sig till marknadens utveckling, vilket 
bara ett fåtal stora företag kan jämföra sig med (Russel 1997; Chaganti 1987; Quinn & 
Hilmer, 1994). Tillskillnad från SMF kan stora företag istället bedriva sina verksamheter 
genom stordriftsfördelar, t ex kostnadseffektivisering genom stora volymer (Chaganti, 1987). 
Större företag har även oftast stora forskningstillgångar, vilket skapar större möjligheter att 
penetrera nya marknader (Chaganti, 1987). Alla företag, helt oberoende av företagens 
specifika storlek, intäkter eller industriinriktning, har chans att växa. Därför läggs större vikt 
på vad de snabbväxande företagen gör och producerar (Chan, Bhargava & Street, 2006).  
 
Då de branschomfattande strukturelementen är lika för alla företag, blir företagsstrategin allt 
viktigare. En bristfällig strategi ökar storleken på de förändringshinder som finns på 
marknaden, minskar förhandlingsstyrkan gentemot kunder och leverantörer, ökar sårbarheten 
för substitut och ökar även utsattheten för konkurrens från befintliga och nyetablerade bolag 
(Porter, 1980). Således blir företagens resurser, kompetenser, omgivning, motivation och 
strategi mer avgörande faktorer (Wiklund, 1998). Intressant är därför huruvida variablerna 
påverkar förutsättningarna för snabbväxande företag och vad som är den huvudsakliga 
anledningen till att vissa företag är snabbväxande och vissa inte.  
 
                                                 
1  Organisation for Economic Co-operation and Development. 



 

 

 1.1.1 Ämnesområde 
 
I tidigare studier presenteras de mest snabbväxande företagen i termen ”Gaseller”, där 
omsättning och antalet anställda är de mest avgörande faktorerna. Begreppet ”Gasellföretag” 
myntades av forskaren David Birch, som i sina teorier beskriver gasellföretagen som den lilla 
grupp snabbväxande företag som stod för majoriteten av tillskottet av arbetstillfällen i USA 
under 1980- och 1990- talet. Studierna fokuserar på tillväxtens mekanismer i det amerikanska 
samhället, där Birch beskriver ekonomin med hjälp av tre djurfabler: elefanterna, mössen och 
gasellerna. Verksamheter som han kallade elefanter var gamla företag som stod stilla eller 
drog ner på sin verksamhet. Mössen beskrev han som de företag som enbart arbetade för ren 
överlevnad och gasellerna som de snabbväxande företagen som stod för hög tillväxt och ett 
stort tillskott av arbetstillfällen i USA. 
 
Gasellföretagen startar oftast i liten skala, som många snabbt växer ifrån. Dock ska 
gasellföretagen inte bara förknippas med mindre företag, då de flesta småföretag inte växer 
alls (Case, 1996). Anledningen till varför majoriteten av gasellföretagen är små eller 
medelstora företag beror på nedanstående kriterier. Att t ex fördubbla ett litet företags 
omsättning under en treårs period är i regel lättare än att fördubbla omsättningen i ett större 
bolag. Exempelvis kan det mindre företaget fördubbla sin omsättning under åren 1 till 3. Om 
företaget sedan växer sig större och fortsätter att öka omsättningen lika mycket för varje treårs 
period blir det ingen fördubbling i förhållande till åren innan. Resultatet blir istället att den 
procentuella ökningen minskar, även om företaget bibehåller samma omsättningsökning. 
Därför är kriterierna mer fördelaktiga för mindre företag, då det t ex krävs mycket större 
satsningar av större bolag för att fortsätta fördubbla sin omsättning och klassas som 
gasellföretag.  
 
Gasellkriterier  
Dagens Industri utser, tillsammans med bankkoncernen Nordea och revisionsbolaget Deloitte 
& Touche, sedan år 2000 de snabbast växande företagen i landet, Sveriges Gaseller. Den 
främsta anledningen till utnämningen är att skapa förebilder för Sveriges entreprenörer.  
De sällsynt snabbväxande företagen är aktiebolag som har2: 

• 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.  
• sunda finanser. 

 

                                                 
2  www.di.se (Dagens Industri) 



 

 

Fram till år 2006 har 5860 utmärkelser som gasellföretag delats ut till svenska företag. 
Anmärkningsvärt är att ca 99 % av landets alla aktiva aktiebolag (ca 250 000-300 000 
stycken/år) inte har lyckats uppfylla samtliga kriterier. De svenska gasellföretagen är med 
andra ord i en klass för sig gällande tillväxt. Nedan presenteras antalet svenska gasellföretag 
mellan perioden 2001-2006. 

Antal svenska gasellföretag över perioden 2001-2006 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Antal Gasellföretag (st) 1455 1254 967 754 652 778 
 
År 1995 publicerade Birch en studie om gasellföretagens tillskott i antalet 
anställningstillfällen i USA, där resultatet visade att gasellföretag: 
 

� Är överrepresenterade i tillverkningsbranscher och underrepresenterade i 
servicebranscher. Dock var antalet anställningstillfällen i tillverkningsbranscherna på en 
relativt stabilt eller på samma nivå som innan, medan servicebranschernas 
arbetstillfällen ökade. Ändå fanns de flesta gasellföretagen i tillverkningsbranscher. 
Detta på grund av att de stora företagen, verkande i tillverkningsbranscher, gärna 
outsourcade viss verksamhet till underleverantörer.  

� Har lite att göra med hightech. Enligt Birch är bara 1 företag av 50 ett riktigt 
hightechföretag. Resterande företag är verksamma i vanliga branscher, där företagen har 
omvandlats genom ett tillfälle att växa snabbt.  

� Det är inte bara en frågan om att hitta rätt niche. Två företag kan starta i samma bransch 
vid samma tidpunkt, och ett kommer att växa snabbt medan det andra kommer att duka 
under. Hur kan detta komma sig? Enligt Birch är svaret att gaseller skapas, inte startas. 
Det handlar om ett smart entreprenörskap och ambition, inte tur. 

 
Resultatet från en svensk gasellstudie visar att svenska gaseller till ca 90 % är verksamma 
inom parti- och detaljhandel, bygg-, vvs-, och transport, metallego, reklam, renhållning, 
förvaltning (Berggren, Bergkvist & Dahlman, 2004). På den amerikanska marknaden 
presenteras de mindre gasellföretagen genom deras goda kunskaper när det gäller att 
introducera nya idéer på marknaden snabbt och effektivt (Tatum, 2007). Birchs generella 
påstående om att tillverkande branscher skulle skapa de flesta gasellföretagen går alltså inte 
alls i linje med de svenska gasellföretagen, som till största majoritet befinner sig inom 
servicebranscher. Ur ett historiskt perspektiv visar företag som IKEA, Tetra Pak och H&M att 
hållbar affärsutveckling handlar om att utveckla ett överlägset eller unikt affärskoncept, där 
företagen inte behöver vara högteknologiska eller ens inom tillväxtbranscher. Intressant är 
därför att majoriteten av de svenska gasellföretagen skapas genom innovativa sätt att tjäna 
pengar på, istället för innovativa produkter eller tjänster. 
 
Precis som i USA är de svenska gasellerna oftast verksamma inom mogna branscher 
(Berggren, et al., 2004). Dessutom visar amerikanska forskningen på att nästan hälften av 
gasellföretagen har verkat på marknaden i minst 15 år innan den plötsliga och snabba 
expansionen (Tatum, 2007). Förklaringar till varför nya bolag plötsligt expanderar beror på att 
många av företagen startas upp genom lyckade innovationer eller ökade behov från 
marknaden. Vad som däremot gör att väletablerade företag plötsligt expanderar är relativt 
oklart enligt tidigare forskning. 
 
De svenska gasellerna skapar framförallt sysselsättning lokalt och är resultatet av många 
större företags outsourcing. Här överensstämmer majoriteten av gasellerna dock inte heller 
med Birchs definition av avgörande faktorer i gasellföretagens affärsmiljö, t ex att 



 

 

verksamheten bygger på teknologiska innovationer, samarbete med universitet eller tillgång 
till närliggande flygplats. Sverige är dock ett relativt litet land i jämförelse med USA 
geografiskt sett, vilket gör att alternativa transportmedel, t ex tåg och lastbil, i många fall kan 
vara väl så bra alternativ som flyg, om inte bättre.  
 
I ett nyhetsmagasin från år 1994 ifrågasätts Birchs forskning gällande hans påstående om att 
gasellföretagen står för majoriteten av alla nya arbetstillfällen (Alberta Report, 1994). 
Bristerna i Birchs tidigare studier om gasellföretag förklaras genom att gasellföretagens 
skapande av nya arbetstillfällen varierar från tid till tid och plats till plats. Ur ett procentuellt 
perspektiv skapar generellt de mindre företagen högre tillväxt i arbetstillfällen än de stora 
bolagen, då de mindre företagen startar i mindre skala. Dock är det de stora bolagen som 
skapar flest nya arbetstillfälle sett till antalet anställningstillfällen (Alberta Report, 1994). 
 
 

 1.1.2 Problemställning 
 
År 2001 fanns 286 7333 aktiebolag i näringslivsregistret vid årets utgång. Antalet 
gasellföretag var 1455 stycken enligt Dagerns Industris gasellista. Detta resulterar i att ca 0,5 
% av landets dåvarande aktiva aktiebolag var gaseller år 2001. Gasellföretagen detta år finns 
representerade i de flesta branscherna, vilket även överensstämmer med studier från andra år 
under 2000-talet (t ex Tatum, 2007 och Lindell et al., 2006). Dock är forskning som visar vad 
som sker med företag som genomgått en snabb tillväxt är inte särskilt omfattande.  
 
 

 1.1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att beskriva utvecklingen i företag som har genomgått en snabb 
tillväxt. 
 
 

                                                 
3  Källa: Statistiska Centralbyrån, Bolagsverket. 



 

 

 2. Teoretisk referensram 
 
Kapitlet presenterar teorier om viktiga variabler och slutsatser av tidigare forskning om 
snabbväxande företag. Teorierna ligger även som grund för den empiriska studien.  
 
 

 2.1 Tillväxt 
 
Tillväxt fokuseras ofta på de enskilda företagens möjligheter att växa och skapa sysselsättning 
åt många anställda. Då krävs att marknaden har en tillväxtfaktor och att den ger en hög 
avkastning för företaget (Roberts & Berry, 1988). Ett företag kan t ex om inträdesbarriärerna 
inte är för stora etablera sig på nya marknader eller med nya produkter. Det är dessutom 
fördelaktigt för företaget om marknaden innehåller företag med enbart mindre 
marknadsandelar, att den är snabbväxande och att det krävs stora finansiella satsningar för att 
växa (Roberts & Berry, 1988).  
 
Tidigare forskning definierar en rad olika tillväxtmått, som beskriver hur företag kan växa. 
Företag kan t ex skapa tillväxt genom att växa geografiskt (Andersson, 2003), öka antalet 
marknadsandelar (Chaganti, 1987; David, 1993), öka antalet anställda (Andersson, 2003; 
Berggren et al., 2001) eller öka omsättningen (Russel, 1997; Roper, 1999; Andersson, 2003; 
Cassar, 2004). Andra artiklar presenterar istället utvecklingsmått i syfte att antingen planera 
för en långsiktig tillväxt eller för en ren överlevnad, t ex genom en ökad flexibilitet (Quinn & 
Hilmer, 1994), ökad effektivitet (Beekman & Robinson, 2004), ökad kvalitet (Quinn & 
Hilmer, 1994) eller ökad kompetens (Quinn, 1982; Hodges & Kent, 2007).  
 
I denna studie har författaren valt att följa Russels (1997), Ropers (1999), Anderssons (2003) 
och Cassars (2004) tillväxtmått i form av omsättning och Anderssons (2003) och Berggrens et 
al., (2001) tillväxtmått i antalet anställda. 
 
De faktorer som ofta kopplar individer i ledande positioner till tillväxtstrategier i företagen är 
deras egenskaper, motivation och beteende. Egenskaperna är de erfarenheter eller den 
branschkännedom som individen har genom tidigare anställningar eller utbildning (Twiss, 
1992; Stewart et al., 1999; Green & Ashton, 1991). Tillväxtintensioner grundar sig i 
individens motivation som påverkar de strategiska val som företagen står inför (Davidsson, 
1989; Kolvereid & Bullvåg, 1996; Green & Ashton, 1991; Wiklund, 1998). Dessutom har 
beteendet hos varje individ en stor inverkan på de strategiska valen, genom t ex viljan att 
utnyttja möjligheten att skapa tillväxt (Kolvereid & Bullvåg, 1996; Cassar, 2004; Green & 
Ashton, 1991). 
 
Företagens strategi relateras till dess tillväxt, genom att strategin styr vad företagen verkligen 
gör, vilket har en direkt påverkan på företagens tillväxt (Wiklund, 1998). I Wiklunds 
konceptuella modell över sambandet mellan indirekta variabler, strategi och tillväxt illustreras 
variabler som har undersökts i tidigare forskning. Indirekta variabler som påverkar strategin är 
tillgången till resurser och kompetenser, omgivningens inverkan på företaget och 
motivationen i form av mål eller förväntade resultat. Modellen exemplifierar de indirekta 
variablernas påverkan på företagens strategi medan endast strategin påverkar företagens 



 

 

resultat. Företagets strategi är därför den enda variabeln som har en direkt påverkan på 
företagets tillväxt.  
 
Författaren lånar dragen i Wiklunds konceptuella modell, då Wiklund (1998) menar att 
samtliga variabler täcker den stora majoriteten av tidigare forskning i små företags tillväxt. 
Modellen utgör därför grunden för den empiriska undersökningen av gasellföretagen samt 
strukturen för frågeguiden. Författaren har även valt att skildra de variabler som enligt 
modellen påverkar företagets tillväxt med hjälp av olika tidigare studier.  
 
 

 2.1.1 Resurser 
 
Enligt tidigare forskning har både interna och externa resurser stor påverkan på tillväxten i 
företag. Pfeffer & Salancik (1978) och Hofer (1985) menar att organisationsutveckling och 
justeringar i företaget bidrar med interna förutsättningar för tillväxt, medan Barringer & 
Ireland (2004), Penrose (1959) och Green & Ashton (1991) istället beskriver företagets 
förutsättningar utifrån ett externt företagsperspektiv. Resurserna är då av fyra slag: 
ekonomiska (som eget kapital och lån), fysiska (anläggning, utrustning och mark), mänskliga 
(de anställdas erfarenhet, kunskaper och utbildning) och organisatoriska (förtroende). 
 
Genom att tillämpa olika strategier med grund i företagens resurser kan företag anpassa sig till 
de redan professionella färdigheterna som finns på marknaden (Penrose, 1959). Företagen kan 
då anpassa sina produkter och tjänster till marknader där behovet är stort och konkurrensen 
liten. Dvs på ett marknadssegment där företagen kan utvecklas till specialister och tillgodose 
sina kunder högt produktvärde och god service (Andersson, 2006). Dock ändras 
konkurrensfördelar ständigt och de företag som stannar i utvecklingen kommer allt längre 
ifrån de konkurrenter som ligger i utvecklingens frontlinje (Twiss, 1992; Stalk, 1988). Därför 
har själva framtagningsprocessen med avseende på tiden blivit en konkurrensfaktor främst för 
produktföretag (Twiss, 1992; Stalk, 1988). Detta har i sin tur gjort tiden till en resurs och ett 
strategiskt begrepp precis som kapital, produktivitet, kvalitet och produktutveckling. 
Tidsrelaterad konkurrens har tvingat företag att utveckla sina processer allt snabbare (Stalk, 
1988; Karlsson, 1988; Quinn & Hilmer, 1994), vilket ofta kräver stora investeringar för 
produktföretagen. Tjänsteföretagen däremot anpassar hela tiden sina tjänster   
 
Ur ett resursorienterat perspektiv visar tidigare forskning alltså att tillväxt i företag kan bero 
på tillgången av resurser. På marknaden idag finns i huvudsak två typer av företag, antingen 
produkt- eller tjänsteföretag. Ett produktföretag försöker skapa ett konkurrenskraftigt värde 
hos kunderna och en association till produkterna genom kvalitetsgrad, funktioner, design, 
varumärke och förpackning (Barringer, 2004). Detta kräver goda resurser i form av t ex 
kompetent personal och kapitalbindande resurser i form av anläggningar, utrustning och mark. 
I ett tjänsteföretag är det istället viktigare att upprätthålla goda individuella relationer till sina 
kunder, vilket gör personalen till en mycket viktig resurs i form av kulturella erfarenheter, 
utbildning, etc (Andersson, 2006). 
 

- Hypotes, 1a: Företag som levererar produkter har svårare att klara en längre tillväxt 
än företag som levererar tjänster på grund av t ex högre omställningskostnader, 
större kapitalbehov, etc. 

 
 



 

 

 2.1.2 Kompetens 
 
Det är mycket viktigt att etablera förtroende och tillit hos företagens chefer och medarbetare. 
Därför är det av stor vikt att anställa utbildad och/eller erfaren personal och dessutom 
säkerställa att alla anställda arbetar mot samma mål (Prahalad & Hamel, 1990). Möjligheten 
till tillväxt i företag påverkas inte bara av individernas kompetenser, utan även av deras 
sociala förmåga och motivation (Prahalad & Hamel, 1990). Personalen är med andra ord en  
viktig faktor för företagets framgångar.  
 
Genom ökad kompetens i företagen skapas en positiv och direkt påverkan på resultatet 
(Hodges & Kent 2007). Kompetensen är därför en viktig faktor för om ett företag ska kunna 
bibehålla och om möjligt även öka sina positiva framgångar (Loewe & Dominiquini, 2006). 
Kärnkompetensen ses därför som en mycket viktig konkurrensfaktor i ett företag och består 
av de resurser och kunskaper som är mest kritiska och svårast för andra företag att kopiera. 
Därför kan företagets kärnkompetens innefattas av ledarskapsattityder, organisationsstruktur, 
managementprocesser, tillgången till verktyg eller maskiner, personal och kunskap eller 
färdigheter, samt kultur och värderingar (Loewe & Dominiquini, 2006). Således är det av 
största vikt att ha identifierat företagets kärnkompetens inför strategiska beslut, vilka kan 
påverka utgången av företagets slutprodukter (Schlager & Garrity, 2005).  
 
SMF har oftast sin kärnkompetens i produktionen, genom sina tekniska kompetenser. 
Kärnkompetensen skildras då som en kritisk faktor när det gäller huruvida ett företag ska 
outsourca eller inte (Gottschalk & Solli-Sæther, 2005). Teorin om kärnkompetens förespråkar 
att om företaget eller deras leverantörer förfogar över den kompetens eller de resurser som är 
nödvändiga, bör inte dessa aktiviteter outsourcas (Gottschalk & Solli-Sæther, 2005). Företag 
kan på så sätt outsourca de aktiviteter som är minst kritiska och istället fokusera sina 
kompetenser på de mest kritiska aktiviteterna. Detta leder ofta till att företagen väljer att 
koncentrera sig på ett marknadssegment för att öka den kärnkompetens man besitter och 
utvecklas till specialister inom det området man verkar i. Om företagen vill växa måste 
tillväxtstrategin därför rikta sig mot närliggande segment eller branscher (Prahalad & Hamel, 
1990). Vill företaget då expandera mot den internationella marknaden måste inte bara 
företagets teknologiska kompetens kopplas till tillväxtstrategin utan även de internationella 
erfarenheter företaget besitter, för att fokusera rätt kompetenser på rätt aktiviteter (Tseng, 
Tansuhaj & Rose, 2004). En förutsättning är dock att företaget besitter de fundamentala 
kunskaperna som krävs för att verka internationellt i branschen. Detta för att undvika 
missuppfattningar av de verkliga problemen som organisationen möter i sin relation till andra 
internationella företag med en annan kunskapsbasis.  
 
Rekryteringssvårigheter som resulterar i brister på marknaden är oftast det största externa 
problemet för företagen, medan de interna problemen oftast beror på den existerande 
ledningen som inte besitter rätt kunskap för att utföra sitt arbete på ett så effektivt sätt som 
möjligt (Green & Ashton, 1991). Enligt Green & Ashton (1991) är grunden till problemen 
brister i uppmuntran och avsaknaden av träning och utbildning av personalen, vilket i allra 
högsta grad påverkar företagets konkurrenskraft. Utbildningsprogram ger ökad kompetens 
och nya färdigheter, vilket kan förändra och effektivisera arbetsmönstret (Bolman & Deal, 
2005). Personal med rätt kunskap och kompetens har med andra ord en förstaklassig påverkan 
på företagets utveckling och möjlighet att växa (Penrose, 1959; Pfeffer & Salancik, 1978; 
Green & Ashton, 1991).  
 

- Hypotes, 2a: Rekryteringssvårigheter påverkar företags tillväxt negativt. 



 

 

 2.1.3 Motivation 
 
Då företagen utvecklas och växer förändras ledarnas roller och arbetsuppgifter i företagen 
(Maidique & Hayes, 1984). Att t ex leda en innovation mot kommersialisering innebär 
ledaregenskaper av olika karaktär beroende på processens fas (Twiss, 1992). Därför är 
ledaregenskaperna i ständig förändring under tillväxtprocessen. Enligt Ahltorp (1998) måste 
därför en ledare/chef ha en genuin förståelse och ett intresse för människor, ha en god 
kommunikationsförmåga, kunna ta beslut, ha förmåga att fokusera på väsentligheterna etc. när 
företaget växer. Detta i enighet med Bolman & Deal (2005) som presenterar förmågan att 
skifta mellan olika ledarskapsstilar, vilket resulterar i att en effektiv ledare bör ha 
skickligheten att hantera olika situationer på bästa tänkbara sätt. Ledaren/chefen ska medvetet 
även använda sitt inflytande över andra för att guida, strukturera och underlätta aktiviteter och 
relationer i grupper eller i organisationen (Yukl, 2002).  
 
Penrose (1959) och Andersson (2003) menar att begränsningar i företagens tillväxt kan 
förklaras genom risktagande och engagemang som beror på kombinationen av den externa 
marknadssituationen och de interna attityderna i företaget. Risken beror på ledarens/chefens 
självförtroende i hans/hennes uppskattning eller förväntningar och det troliga förloppet eller 
resultatet av hans/hennes handlingar (Penrose, 1959).  
 
En viktig del i den tidigare forskningen om drivande ledare/chefer har varit att försöka förstå 
hur tillväxtintensioner varierar mellan cheferna (Cassar, 2004). Tillväxtintentioner i företag, t 
ex att chefen/ledaren har som målsättning att verksamheten ska växa, tar ofta tidigare 
forskningsstudier för givet. Dock saknar många företag viljan att växa, t ex för oron om en 
bristande kontroll (Kolvereid & Bullvåg, 1996; Davidsson, 1989). Den bristande kontrollen 
bidrar då ofta till minskad trygghet för de anställda och reducerad verksamhetsövervakning 
från ansvariga. Detta är de mest bidragande faktorerna till varför majoriteten av de mindre 
företagen inte vill växa alls (Kolvereid & Bullvåg, 1996). Intentioner om tillväxt kan således 
användas för att förutspå den förväntade tillväxten i ett företag. 
 
Vad som däremot motiverar tillväxten i företag är den finansiella avkastningen och den ökade 
självständigheten (Davidsson 1989). Företagens finansiella framgångar är många gånger 
skälet till olikheterna mellan chefernas ambitioner och vilja att skapa tillväxt (Cassar, 2004). 
Även ledarens/chefens självständighet ska ses som en viktig faktor för ökad tillväxt, då den 
har en stor påverkan till ökade tillväxtintentioner (Cassar, 2004; Davidsson, 1989). Därför 
borde resultatet av framgångsrika svenska tillväxtföretag motivera andra entreprenörer att 
välja tillväxtstrategier (Andersson, 2003).  
 

- Hypotes, 3a: Motiverade chefer och anställda skapar ökade chanser för tillväxt. 
 
 

 2.1.4 Omgivning 
 
Vissa forskare betonar vikten av företagens omgivning och dess påverkan på företagens 
långsiktiga inriktning (Andersson, 2003). Det är mycket viktigt för företaget att kunna 
anpassa sig till omvärlden, då viktiga yttre faktorer t ex är konkurrenter, teknisk utveckling, 
konjunkturer etc. (Andersson, 2003; Porter, 1980). Med ökande konkurrens blir det därför allt 
viktigare för företag att koordinera alla aktiviteter mot en sammanhängande strategi (Hill, 
1991). Vid utformningen av en konkurrensstrategi är det viktigt att ha sambandet mellan 



 

 

företaget och dess omgivning klarlagt (Porter, 1980). Nyckelaspekten på företagets 
omgivning är då den bransch eller de branscher i vilka företaget konkurrerar. 
Branschstrukturen har största påverkan på vilka potentiella strategier som företaget kan 
tillämpa (Porter, 1980). Företagen måste även anpassa sig till styrande krafter utanför 
branschen. Dessa krafter har dock sällan någon större påverkan på konkurrenssituationen då 
de påverkar branschens alla företag (Porter, 1980).  
 
Många teknologidrivna företag växer fram genom en övergenerös kapitalmarknad (Berggren, 
et al., 2004). Detta bidrar till att omfattningen företag ökar i branschen. Enligt Penrose (1959) 
kan då begränsningar i företagens tillväxt förklaras genom dess externa omgivning, vilket 
beror på företagens produkter och marknadssituation. För att långsiktigt kunna påverka 
vinstpotentialen i branschen måste företagen enligt Porter (1980) ta hänsyn till existerande 
konkurrenter, potentiella etablerare, leverantörer, kunder samt substitut. De flesta av de 
existerande företagen i branschen arbetar ofta aktivt för att mer fördelaktigt positionera sig i 
relation till andra aktörer. De potentiella etablerarna, som i dagsläget inte befinner sig i den 
aktuella branschen, har strävan och potentialen att faktiskt erövra marknadsandelar. Dessutom 
måste företagen göra ställningstagande till leverantörer och kunder, där aktörernas 
förhandlingsstyrka främst beror på pris och kvalitet på varor och tjänster. Likaså finns risken 
att bli utkonkurrerad av substitutprodukter, som i vissa fall även kan ersätta behovet av 
företagens produkter. Därför skiftar företag ofta fokus på sina produkter för att möta det 
uppkomna behovet av förfining och förbättring som resulterar i en standardiserad design (”the 
dominant design”) som tilltalar majoriteten av marknaden (Abernathy & Clark, 1985).  
 
Ingen organisation är helt självstyrande eller i full kontroll, p.g.a. att den är beroende av 
omgivningen. Organisationen har interna behov, som t ex hög grad av färdigheter och 
intelligens, och externa behov, som förlitar sig på omgivningen (Pfeffer & Salancik, 1978). 
Därför söker allt fler företag, främst multinationella, allianssamarbeten för att kunna 
expandera till marknader där de normalt inte finns (Cauley, 1995). I dagsläget behöver dock 
företag inte verka i stora organisationer för att klara de globala barriärerna mot en 
internationell tillväxt (Andersson, 2006). Andersson (2006) menar att globalisering nu är en 
trend på marknaden och att barriärerna inte är stora för internationalisering. Detta då 
transportkostnaderna är låga och dagens ökade möjlighet till snabba leveranser, vilket gör 
chanserna för en internationell tillväxt större.   
 

- Hypotes, 4a: Företag som upplever sin omgivning som turbulent har svårare att växa 
än företag som upplever omgivningen som stabil. 

- Hypotes, 4b: Företag med avtagande tillväxt söker sig till den internationella 
marknaden. 

 
 

 2.1.5 Strategi 
 
Nyckel till framgång är att strategin skapas av dem som skall verkställa den (David, 1993). 
Därför är det inför viktiga beslut nödvändigt för alla ledare/chefer inom organisationen att 
känna till organisationens mål, uppdrag och beslutsprocess (Hill, 1991). Av den orsaken krävs 
en samordningsplanering som integreras med företagets mål och dessutom genomsyrar hela 
organisationen (Hill, 1991; Svengren, 1995). Därför resulterar en ledning med ett strategiskt 
tänkande oftare i färre planeringsriktlinjer, vilket gör planeringen enklare och effektivare 
(Porter, 1980). Görs däremot omorganiseringar i bolagen är det vanligt att både resultatet och 



 

 

tillväxten till en början minskar, innan förhållandet mellan företagets strategi och prestationer 
har återhämtat sig.  
 
Finansiella framgångar och valen av tillväxtstrategier är mycket viktiga kriterier för 
företagens överlevnad och är ofta även grunden för om företaget kan växa eller inte (Cassar, 
2004; Andersson, 2003). Vetskapen om vilken industri företaget ska satsa på och hur 
företaget påverkas av olika barriärer är en stor fördel vid valet av strategi (Barringer & 
Ireland, 2004). Tillväxtstrategier för produkt- och tjänsteföretag skiljer sig ofta åt p.g.a. 
relationen till kund, marknadsföringssätt, servicemetoder, etc. (Andersson, 2006). 
Produktföretag har idag lättare att expandera internationellt t ex genom de ökade 
möjligheterna till billiga och snabba leveranser, dock krävs ett välinarbetat varumärke. 
Tjänsteföretag däremot måste bättre bearbeta individuella relationer med kunderna, vilket 
internationellt ställer högre krav från kulturella faktorer (Andersson, 2006). Därför kräver 
tillväxtstrategin större fokus på den lokala kännedomen.  
 
I Sverige har nästan 6000 gasellföretagsutmärkelser delats ut under perioden 2000-2006, där 
endast två företag har lyckats erhålla utmärkelsen alla sju åren. År 2003 t ex erhöll 967 
företag utmärkelsen som gasellföretag, dock representeras endast 24 företag som 
återkommande gasellföretag från år 2000 (Berggren, et al., 2004). Detta förklarar Berggren et 
al., (2004) genom behovet av en tydlig differentieringsstrategi som skiljer sig från 
konkurrenternas sätt att tjäna pengar, för att nå en långsiktig överlevnad som tillväxtföretag. 
Differentiering skall endast användas efter en noggrann undersökning av köparens behov 
(Porter, 1980). Mindre företag har i regel ofta mycket goda kunskaper om sina kunder samt en 
enklare och flexiblare struktur, vilket ökar företagens möjligheter att skilja sig från mängden 
(Russel, 1997; Chaganti, 1987; Quinn & Hilmer, 1994). Här skapar företaget en unik produkt 
där köparna är beredda att betala den merkostnad som tillkommer (Porter, 1980). 
Produktutveckling är ett exempel på differentiering då man får ett övertag mot 
konkurrenterna. Andra sätt att differentiera företagets produkt är att tillhandahålla en 
överlägsen service, en mycket god tillgänglighet till reservdelar samt produktutförandet eller 
användarvänligheten. En risk är dock att kunderna inte värdesätter skillnaderna tillräckligt 
högt, då produkten inte rättfärdigar det högre priset.  
 
Fokusering är en annan form av strategisk ansats (Porter, 1980). Strategin används av företag 
som koncentrerar sig på ett marknadssegment (en grupp av kunder, geografiskt område, eller 
en produktlinje). Risken är dock om konkurrenterna väljer att utvidga sin fokusering till fler 
eller större segment för att tillgodose kunden med ett större sortiment. 
 
De båda konkurrensstrategierna är helt oberoende av bransch och fokuserar istället på 
strategiska målgrupper och strategiska fördelar. Därför kräver strategierna olika resurser, 
kompetenser och organisatoriska möjligheter för att nå framgång på marknaden (Porter, 
1980). 
 

- Hypotes, 5a: Förändringar i företagsstrategin minskar företagens tillväxt. 
- Hypotes, 5b: Genom att tillämpa en tydlig differentieringsstrategi som skiljer sig från 

konkurrenternas ökar chanserna för en långsiktig överlevnad som tillväxtföretag. 



 

 

 3. Metod 
 
Kapitlet redogör för det tillvägagångssätt som har använts för att uppfylla studiens syfte. 
Därefter följer en diskussion om studiens validitet, reliabilitet, urval och bortfall. 
 
 

 3.1 Kvantitativ studie i två delar 
 
Problemställningen styr metoden för att genomföra studien. Den första delen av 
undersökningen avser att beskriva utvecklingen i företag fem år efter att de har genomgått en 
snabb tillväxt. Därför tillämpades en kvantitativ ansats för att ta fram underlag till att 
klassificera företagen (bilaga 8.2 & 8.3).  
 
Därefter följdes den kvantitativa undersökningen upp med en explorativ problemställning som 
bestod i att försöka beskriva företagens utveckling. Undersökningen gjordes genom ytterligare 
en kvantitativ del i undersökningen med ett beskrivande syfte där 34 företag intervjuades per 
telefon. Författaren följde då en frågeguide som grundar sig i Wiklunds (1998) forskning om 
vilka variabler som har störst påverkan på ett företags tillväxt. 
 
Insamlad data från företagen är omsättning och antalet anställda från 1997 till 2006. Detta då 
omsättning och antalet anställda ofta definieras som tillväxtmått i företag i tidigare forskning t 
ex antalet anställda (Andersson, 2003; Berggren et al., 2001) och omsättning (Russel, 1997; 
Roper, 1999; Andersson, 2003; Cassar, 2004; Berggren et al., 2001). Företagen måste även 
uppfylla viss grad av dessa tillväxtmått för att kvalificera sig enligt kriterierna som 
gasellföretag. Studien omsluter en tioårs period för att både kunna söka information om 
företagen tiden innan utmärkelsen som gaseller och information om företagen tiden efter 
erhållandet av utmärkelsen. Detta för att få en helhetsbild av hur företagen och dess branscher 
har utvecklats. Dessutom finns information i form av fullständiga årsredovisningar, 
koncernberättelser och övriga företagsrapporter i digital form endast tillgängliga från år 1997 
på Bolagsverket. 
 
Den första delen i den kvantitativa empirin samlades in genom både Affärsdata (år 2002-
2006) och Bolagsverket i Sundsvall (år 1997-2001). Detta då Bolagsverket kunde ge 
författaren den empiri om företagen åren 1997 till 2001 innan de fick utmärkelsen som 
gasellföretag, vilket Affärsdata inte kunde lämna. I matrisform har författaren sedan 
sammanställt företagens omsättning och antalet anställda för år 1997 till 2006, vilket 
redovisas i bilaga 8.2 och 8.3. Fördelen med den kvantitativa empiriinsamlingen är den 
standardisering som alla företag måste följa när bolagen presenterar sina uppgifter i 
årsredovisningar, vilket även gör informationen relativt enkel att behandla i en dator.  
 
Informationen placerades därefter i matriser om antalet anställda för att sedan ta fram ett 
diagram per företag som visuellt visar företagens utveckling. Därefter grupperades företagen 
med utgångspunkt från år 2000, då det är detta år som Dagens Industri grundade beslutet om 
företagens utmärkelse år 2001. Dessutom har alla 100 företag haft en positiv utveckling fram 
till år 2000, vilket är ointressant i grupperingen av företag då del syftet med studien är att 
försöka beskriva de snabbväxande företagens utveckling efter år 2000.  



 

 

Därefter valdes att söka intervjupersoner i alla 100 företag, som kunde förklara vart och ett av 
företagens utveckling under mätperioden. Intervjupersonen skulle dessutom ha en sådan 
inblick i företaget och dess bransch att informationen denne skulle delge skulle förklara 
nyckelhändelser och viktiga faktorer som har påverkat företagens utveckling.  
I samtliga företag valdes VD som intervjuperson. Dock gjordes kompletterande intervjuer 
med ägare eller avdelningschefer vid tillfällen då VD inte kunde besvara vissa frågor, p.g.a. 
att respondenten nyligen hade tagit anställning som VD.  
 
Intervjuerna gjordes per telefon p.g.a. ekonomiska och tidsrelaterade aspekter, då företagen 
finns utspridda över hela landet. Intervjuerna sammanställdes sedan för att se samband som på 
ett generellt sätt kan beskriva utvecklingen i bolagen.  
 
Författaren har även valt att testa signifikansnivån på de resultat som skiljer grupperna åt 
genom Pearsons Chi2 test. Detta för att undersöka om det finns signifikanta samband mellan 
de olika faktorerna och gasellföretagens tillväxt. Följande formel har använts: X2=n(ad-
bc)2/(a+b)(c+d)(a+c)(b+d). I studien har två rader och två kolumner använts i testen, alltså 1 
df (Frihetsgrad=(antalet rader -1)(antalet kolumner-1)). 
 
 

 3.2 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet kan generellt sägas vara ett mått på hur väl man mäter det som man avser att mäta 
(Jacobsen, 2002). Mätningen av antalet anställda och omsättning i studien är gjord på 
företagen åren 1997-2006 för att sedan sammanställas och tolkas. Därefter har detta följts upp 
genom telefonintervjuer för att försöka beskriva företagens utveckling åren efter det att 
företagen tog emot utmärkelsen som gasellföretag. Detta för att försöka finna variabler som 
påverkar snabbväxande företags tillväxt.  
 
Ett valitt mått måste vara reliabelt. Begreppet reliabilitet uttrycker noggrannheten eller 
tillförlitningen i mätningen (Jacobsen, 2002). Med reliabilitet menas alltså att den empirin 
som studien grundar sig på är framtagen på ett tillförlitligt sätt. Till exempel ska resultatet 
vara detsamma vid upprepade mätningar (test-retest-reliabilitet). Ofta är dock undersökningar 
grundade på intervjuer ofta så unika att de mer eller mindre är omöjliga att genomföra igen 
med samma resultat. Därför mäts tillförlitningen genom forskarens förmåga att reflektera över 
situationer och kritiska överväganden (Jacobsen, 2002). Detta har gjorts genom att författaren 
har varit mycket noggrann med sina tolkningar och diskuterat resultaten av intervjuerna med 
forskare i ämnet. Dock kan intervjueffekter ha uppstått, vilket innebär att respondenten svarar 
det som denne tror att forskaren vill höra (Jacobsen, 2002). För att undvika detta har 
författaren försökt att på ett systematiskt sätt bemöta samtliga respondenter på samma sätt. 
Dessutom har resultaten inte sammanställts förrän alla intervjuer har varit genomförda. Detta 
för att de tidigare intervjuerna inte ska kunna påverka de nästkommande. Visserligen har vissa 
mönster kunnat urskiljas efter ett antal intervjuer, vilket kan ha inverkat på författarens 
uppfattning av respondenternas förklaringar.  
 
Reliabiliteten i den första delen av den kvantitativa empiriinsamlingen grundar sig på Dagens 
Industris gasellista, vilken sedan är bekräftad genom den kvantitativa undersökningen som 
gjordes på Bolagsverket i Sundsvall, vilken är redovisad i kapitel 3.2 och som finns i bilaga 
8.2 och 8.3. I den andra delen i den kvantitativa undersökningen handlar reliabiliteten om att 
kunna beskriva att insamlad och bearbetad data är gjord på ett systematiskt och hederligt sätt. 



 

 

Undersökningen gjordes genom telefonintervjuer, där alla intervjuade företag fick exakt 
samma frågor och följdfrågor enligt frågeguiden i bilaga 8.1.  
 
 

 3.3 Urval 
 
Selektionen av företag har skett genom den gasellista som Dagens Industri publicerade år 
2001. De 100 främsta företagen som år 2001 fick utmärkelsen som gasellföretag är de företag 
som innefattas i studien, med undantag från ett fåtal företag som har bristfälliga uppgifter 
inrapporterade till bolagsverket. I den första delen av den kvantitativa undersökningen 
innefattas samtliga 100 företag. I den efterföljande undersökningen innefattas 34 av de 100 
företagen.  
 
 

 3.4 Bortfallsanalys 
 
Det primära syftet med bortfallsanalysen är att försöka utreda huruvida den grupp företag som 
inte besvarat enkäten uppvisar några centrala karaktäristika skillnader jämfört med de 
undersökta företagen och huruvida detta bortfall kan anses inverka negativt på 
representativiteten av undersökningsresultaten. 
 
28 av de 100 bolag som innefattas i studien har under perioden 2001-2006 avslutat sina 
verksamheter. Dessa företag har endast undersökts i den första delen av den kvantitativa 
undersökningen. För att innefatta även de konkursdrabbade bolagen i den andra kvantitativa 
undersökningen skulle det krävas ytterligare tid, då det var mycket svårt att få kontakt med 
individer som kunde förklara företagens utveckling fram till konkursen. Av den anledningen 
prioriterades de 72 fortfarande verksamma bolagen. Kontakt togs med samtliga verksamma 
bolag, dock gjordes inte fler än fem försök för att nå en representant från varje bolag.  
 
34 av de fortfarande verksamma gasellföretagen har medverkat i telefonintervjuer, medan 
resterande 38 företag antingen inte har varit kontaktbara eller har avböjt helt från att 
medverka i studien. Av den anledningen kan inte de intervjuade företagen företräda samtliga 
bolag i studien, då de resterande företagen kan ha avvikande förklaringar och svar som inte 
går i linje med denna studies resonemang. 
 
De verksamma företagen har grupperats beroende på dess tillväxt (enligt kriterierna i kapitel 
4). Där har 12 bolag i grupp 1, 10 bolag i grupp 2 och 12 bolag i grupp 3 intervjuats.  
 
De hundra gasellföretagen finns representerade i åtskilliga branscher och är alltså inte 
fokuserade endast på de branscher som t ex har vuxit (se figur 4). Detta stämmer även mycket 
väl överens med tidigare branschundersökningar av var de svenska gasellföretagen finns 
företrädda, t ex Berggren, Bergkvist & Dahlman (2004). 
 
 
 
 



 

 

 4. Resultat 
Kapitlet presenterar resultatet av den empiriska undersökningen. För att få en överskådlig bild 
av det empiriska materialet redovisas resultatet av undersökningens variabler var för sig.  
 
 

 4.1 Gasellföretagens utveckling under perioden 199 7-2006 
 
De 100 företagen som innefattas i studien finns representerade i följande branscher: 
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Figur 1, De hundra svenska gasellföretagens branschuppdelning. 

 
Den kvantitativa empirin har samlats in för att kunna beskriva utvecklingen i företag som har 
genomgått en snabb tillväxt. Under åren 1997 till 2000 har samtliga företag visat på stadig 
tillväxt i både omsättning och antalet anställda (bilaga 8.2 & 8.3), vilket är anledningen till att 
företagen innefattas i studien. 
 
År 1997 hade endast 12 företag en omsättning på över 10 miljoner kronor, vilket förändrades 
kraftigt fram till år 2000 då samtliga bolag hade en omsättning över 10 miljoner kronor. 20  
företag hade 10 eller fler anställda år 1997, vilket hade förändrats fram till år 2000. Då hade 
samtliga bolag 10 eller fler anställda.  
 
Tillväxt i företagen enligt Dagens Industris kriterier för perioden 1997-2000  
 Antal företag år 1997 Antal företag år 2000 
Omsättning över 10 miljoner 12  100  
10 eller fler än 10 anställda 20  100  
 
 



 

 

Under samma period har 75 bolag haft en omsättningsökning mellan 500-1000 %. 16 företag 
har haft en procentuell ökning av omsättningen med över 1000 %.  
 
Procentuell tillväxt i företagens omsättning under perioden 1997-2000  
Perioden 1997-2000 Antal företag 
Omsättningsökning över 1000 % 16  
Omsättningsökning mellan 500 och 1000 % 75  
Omsättningsökning mellan 1 och 499 % 8  

 
Samtliga företag har ökat antalet anställda under åren 1997-2000. 10 bolag har haft en 
procentuell ökning av antalet anställda med 1000 % eller mer under samma period. 25 bolag 
har haft en ökning i antalet anställda med mellan 500-999 %. 65 bolag har haft en procentuell 
ökning i antalet anställda med mellan 1-499 %. 
 
Procentuell tillväxt i företagens antal anställda under perioden 1997-2000 
Perioden 1997-2000 Antal företag 
Ökning i antal anställda med 1000 % eller mer 10  
Ökning i antal anställda mellan 500-999 % 25 
Ökning i antal anställda mellan 1-499 % 65 

 
 

 4.2 Företagens utveckling efter utmärkelsen som ga sell 
 
I syfte att beskriva företagens utveckling åren efter det att företagen tog emot utmärkelsen 
som gasellföretag valdes att placera företagen i grupper. Utifrån antalet anställda (bilaga 8.3) 
har företagen grupperats utifrån nedanstående kriterier avseende perioden 2000-2006: 
 
 

1. Vuxit stadigt under hela perioden, eller vuxit relativt stadigt men har 
haft en enstaka dipp ett år.  

 
2. Vuxit men har dippat fler än en gång eller har dippat mycket kraftigt 

under en period, (typiska gasellrörelser). 
 
3. Har haft en negativ tillväxt. 

 
 
 
Författaren har valt att vidare undersöka grupp 1, 2 och 3 för att beskriva dessa företags 
utveckling efter utmärkelsen som gasellföretag. Det är detta som författaren, med hjälp av 
Wiklunds (1998) konceptuella modell, ska försöka redogöra för i den andra kvantitativa 
undersökningen.  
 
Företagsgrupperingen har resulterat i följande antal företag per grupp: 
 

� Grupp 1: 29 företag har haft en stadig tillväxt under hela perioden, med max en mindre 
enstaka dipp vid ett tillfälle. 

 
� Grupp 2: 19 företag har vuxit men dippat fler än en gång eller har dippat kraftigt under 

en period. 



 

 

 
� Grupp 3: 24 företag har haft en negativ tillväxt. 

 
� Grupp 4: 28 företag har en nedlagd verksamhet. 

 
Den kvantitativa studien resulterade i fyra tydliga grupperingar av de 100 företagen över 
perioden 2000-2006. Grupp 1 består av 29 företag, där samtliga har lyckats bibehålla en 
fortsatt stadig tillväxt. I grupp 2 presenteras 19 företag som visar upp tydliga gasellrörelser i 
företagens tillväxtkurva, med ett flertal dippar och uppgångar. I grupp 3 har 24 företag 
sammanförts, vilka har haft en negativ tillväxt under perioden.  
 
De intervjuade företagen representeras av 12 bolag i grupp 1, 10 bolag i grupp 2 och 12 bolag 
i grupp 3. Nedan presenteras företagsgrupperingarna kopplade till företagens procentuella 
tillväxten i antalet anställda under perioden 2000-2006. 
 
Procentuell tillväxt i de intervjuade företagen i antalet anställda under perioden 2000-2006 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 
39% 0% -4% 
64% 13% -13% 
69% 24% -14% 
73% 29% -21% 
78% 41% -22% 
96% 43% -23% 
142% 50% -33% 
142% 54% -45% 
186% 118% -52% 
206% 200% -67% 
390%   -96% 
490%   -100% 
 
 

 4.2.1 VD: s inverkan på företagens tillväxt 
 
Nedan redovisas det empiriska materialet om respondenterna själva, förändringar i VD: s 
arbete och VD: s inverkan på tillväxten (enligt bilaga 8.1).  
 
Sammanställning av empiriskt material gällande VD i de olika grupperna 
 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 
Kön 11 män 12 män 11 män 
Snittålder 49 år 44 år 50 år 
Genomsnittlig tid som 
VD i bolagen 

14 år 13 år 10 år 

Saknar tidigare 
erfarenheter av VD 
positionen 

8 9 8 

Ägare, delägare, 
majoritetsägare 

11 7 10 

Upplever förändringar i 
sin roll eller sitt arbete 
som följd av tillväxten 

9 5 9 

 



 

 

I grupp 1, som består av företag som har haft en stadig tillväxt under hela perioden med max 
en mindre enstaka dipp vid ett tillfälle, representeras VD av män i 11 av företagen. Snittåldern 
på VD i företagen är 49 år och har i genomsnitt varit VD i bolaget i 14 år. 8 av respondenterna 
har inte tidigare erfarenheter av VD positionen. VD har i 11 av företagen varit antingen ägare, 
delägare eller majoritetsägare (endast 1 företag har en anställd VD). VD: s roll eller arbete har 
i 9 företag förändrats som en följd av tillväxten fram till 2001. I 4 av dessa bolag upplever VD 
då att de administrativa uppgifterna har ökat. I 3 företag har rollen blivit en tydligare ledarroll 
och i 2 företag kräver rollen ett större kontrollbehov än tidigare.  
 
I grupp 2, som består av de företag som har vuxit men dippat fler än en gång eller har dippat 
kraftigt under en period, är samtliga av de intervjuade företagens VD representerade av män. 
Snittåldern på VD i företagen är 44 år och har i genomsnitt varit VD i bolaget i 13 år. 9 av 
respondenterna har inte tidigare erfarenheter av VD positionen. VD har i 7 av företagen varit 
antingen ägare, delägare eller majoritetsägare (endast 3 företag har en anställd VD). VD: s roll 
eller arbete har i 5 företag förändrats som en följd av tillväxten fram till 2001. I 2 av dessa 
företag upplever VD då att de administrativa uppgifterna har ökat, medan VD i 2 andra 
företag anser att de administrativa uppgifterna har minskat. I resterande 6 företag anser VD att 
rollen har blivit en tydligare ledarroll. 
 
I grupp 3, som består av de företagen om inte har vuxit eller har haft en negativ tillväxt, 
representeras 11 av de intervjuade företagens VD av män. Snittåldern på VD i företagen är 50 
år och har i snitt varit VD i 10 år. 8 av respondenterna har inga tidigare erfarenheter av VD 
positionen. VD har i 10 av företagen varit antingen ägare, delägare eller majoritetsägare, 
endast 2 företag har en anställd VD. VD: s roll eller arbete har i 9 företag förändrats som en 
följd av tillväxten fram till 2001. Förändringar har skett genom att de administrativa 
uppgifterna har ökat (4), VD-rollen kräver ett större fokus på marknadsförändringar (3) eller 
att VD-rollen blivit en tydligare ledarroll (2). 
 
 

  



 

 

 4.2.2 Resultat med koppling till Wiklunds modell 
 
Nedan presenteras det empiriska resultatet av de intervjufrågorna som har baserats på dragen 
ur Wiklunds (1998) konceptuella modell.  
 
 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 
 Antal företag Antal företag Antal företag 
Viktigaste resurs Personalen, 7 Personalen, 5 Finansiering, 6 
Levererar tjänster 10 7 + 3* 6 
Levererar produkter 2 3* 6 
Anser att företagets 
kompetenser är viktiga 

12 10 11 

Tillväxt i branschen åren 
innan år 2000 

10 7 8 

Branschens tillstånd åren 
efter år 2000 

Stabil, 8 
Turbulent, 4 

Stabil, 5 
Turbulent, 5 

Stabil, 4 
Turbulent, 8 

Strategiförändringar efter 
år 2000 

6 6 11 

Den huvudsakliga 
förklaringen till tillväxten 
fram till år 2000 

Nya kunder, 5 
Befintliga kunder, 7 

Nya kunder, 5 
Befintliga kunder, 3 
Organisatoriska 
förändringar, 2 

Nya kunder, 4 
Befintliga kunder, 4 
Organisatoriska 
förändringar, 4 

Företagens utveckling 
efter år 2000 

Utvecklingsinitiativ tagna 
av företagen, 3 
Ökad efterfrågan, 4 
Fortsatt med samma 
koncept, 5 

Utvecklingsinitiativ tagna 
av företagen, 1 
Ökad efterfrågan, 3 
Fortsatt med samma 
koncept, 6 

Utvecklingsinitiativ tagna 
av företagen, 2 
Minskad efterfrågan, 6 
Fortsatt med samma 
koncept, 4 

Företag med 
tillväxtambitioner åren 
innan år 2000 

9 4 12 

Endast nationell tillväxt 10 10 8 
Framtida 
tillväxtambitioner 

5 7 9 

* Företagen levererar både produkter och tjänster 

 

 4.2.2.1 Resurser 
 
I 7 företag i grupp 1 anser VD att personalen har varit den främsta resursen för att skapa den 
snabba tillväxten. Återstående företag anser istället att det har varit de finansiella resurserna 
(3), finansiella resurser och personalen tillsammans (1) eller de externa resurserna och 
personalen tillsammans (1) som har haft den största påverkan på företagens utveckling. 
 
I grupp 2 anser VD i 5 företag att personalen har varit den främsta resursen för att skapa den 
snabba tillväxten. Resterande bolag anser istället att det har varit de finansiella resurserna (1), 
finansiella resurser och personalen tillsammans (1), externa resurserna (2) eller 
företagskulturen (2) om har haft störst påverkan på företagens utveckling.  
 
I 6 företag i grupp 3 anser VD att det har varit de finansiella resurserna som har haft den 
största påverkan på företagens utveckling. Kvarstående företag anser istället att det har varit 
personalen (5) eller finansiella resurser och personalen tillsammans (1) som har varit deras 
främsta resurs för att skapa den snabba tillväxten.  
 



 

 

 4.2.2.2 Kompetens 
 
I grupp 1 bygger 10 av verksamheterna på tjänsteutövande, medan endast 2 av bolagen 
levererar produkter till sina kunder. I samtliga företag har kompetens och förmågor varit 
mycket viktiga faktorer för tillväxten. De företag som levererar produkter anser att 
kompetenser är ett måste för överlevnad på långsikt. I tjänsteföretagen är det ett måste för 
kortsiktig överlevnad, då det är just personalen som är en stor del i det som företagen säljer.  
 
I samtliga bolag i grupp 2 bygger verksamheten på tjänsteutövande, där 3 bolag både levererar 
produkter och tjänster till sina kunder. I samliga företag är kompetens och förmågor mycket 
viktiga för bolaget, antingen genom rent grundläggande aspekter eller ett måste för ren 
överlevnad. 
 
I 6 bolag i grupp 3 bygger verksamheten på tjänsteutövande medan resterande 6 bygger på att 
leverera produkter. I 11 företag är kompetens och förmågor mycket viktiga, och trycker extra 
mycket för utbildning. Produktföretagen anställer kompetenser för att kunna följa 
utvecklingen, medan tjänstebolagen istället utbildar kompetenser för att kunna följa 
utvecklingen. Dock ser man utbildade kompetenser som bristvara på marknaden. 
 
 

 4.2.2.3 Motivation 
 
I samtliga företag har inställning och motivation påverkat företagets utveckling efter 2000. 
Generellt har motivationen varit en drivkraft som har haft en positiv inverkan på inställningen 
till tillväxten på företagen i grupp 1. I grupp 2 och 3 däremot handlar motivationen om hur väl 
man har lyckats övertyga sin personal om företagets vision och målstyrning. 
 
 

 4.2.2.4 Omgivning 
 
Åren innan 2000 ansåg 10 av företagen i grupp 1 att deras branscher växte. Åren efter 2000 
uppfattar 8 av bolagen sina branscher som stabila. Endast 4 av företagen upplever sina 
branscher som turbulenta. 7 företag i grupp 2 ansåg att företagens branscher växte åren innan 
2000. Åren efter 2000 upplever 5 företag att branschen har varit turbulent, medan resterande 5 
uppfattar sina branscher som stabila. I grupp 3 upplevde 8 företag att deras branscher växte 
åren innan 2000. Åren efter 2000 upplever 8 företag att branschen har varit turbulent, medan 
endast 4 uppfattar sina branscher som stabila. 
 
 

 4.2.2.5 Strategi 
 
Under perioden efter år 2000 har 6 företag i grupp 1 inte förändrat sina strategier, medan 
resterande 6 har förändrat sina strategier. Strategiförändringar har då gjorts för att bättre 
fokusera på marknadens efterfrågan (3) eller till följd av en omorganisation i bolagen (3). 
Under samma period har 6 av företagen i grupp 2 förändrat sina strategier, medan 4 inte har 
förändrat sina strategier. Strategiförändringar har gjorts, av samma anledningar som i grupp 1, 



 

 

för att bättre fokusera på marknadens efterfrågan (5) eller till följd av en omorganisation i 
bolagen (1). Hela 11 företag i grupp 3 har förändrat sina strategier under perioden efter år 
2000. Strategiförändringar har då gjorts för att bättre möta marknadens efterfrågan (3), arbeta 
mot klarare riktlinjer och ökad målmedvetenhet (5), till följd av en omorganisation i bolagen 
(2) eller fokusera mer på resultat och vinst (1).  
 
 

 4.2.2.6 Tillväxt 
 
I grupp 1 har den huvudsakliga förklaringen till tillväxten i företagen fram till år 2000 varit 
antingen genom nya kunder (5) eller utökade uppdrag genom befintliga kunder (7). De nya 
kunderna har tillkommit genom högkonjunktur, att företagen har gjort satsningar i nya 
produkter eller att företagen har valt nya inriktningar med sina produkter eller tjänster. 
Samtliga företag har sedan fortsatt att växa under 2000-talet. Tillväxten förklaras genom 
utvecklingsinitiativ tagna av företagen (3), händelser på marknaden som har resulterat i ökad 
efterfrågan från kund (4) eller att företagen har fortsatt med samma koncept (5). 
10 bolag hade en 100 procentig tillväxt nationellt, medan endast 2 bolag uppskattar en 
internationell tillväxt till mellan 10 - 35 %. 
 
9 bolag hade som mål att växa åren innan 2000, där 5 av dessa företag har fortsatta 
tillväxtambitioner och har som mål att växa ytterligare i framtiden. 7 bolag saknar helt 
framtida tillväxtambitioner och väljer istället att fokusera på kontrollen över verksamheten.  
 
Den huvudsakliga förklaringen till tillväxten i företagen i grupp 2 fram till år 2000 har 
antingen varit genom nya kunder (5), utökade uppdrag genom befintliga kunder (3) eller 
förändringar i organisationsstrukturen (2). De nya kunderna har precis som i grupp 1 
tillkommit genom högkonjunktur, att företagen har gjort satsningar i nya produkter eller att 
företagen har valt nya inriktningar med sina produkter eller tjänster. Även företagens fortsatta 
utveckling under 2000-talet förklaras precis som i grupp 1 genom utvecklingsinitiativ tagna 
av företagen (1), händelser på marknaden som har resulterat i ökad efterfrågan från kund (3) 
eller att företagen har fortsatt med samma koncept (6). Samtliga bolag i grupp 2 hade en 100 
procentig tillväxt nationellt. 
 
4 bolag hade som mål att växa åren innan 2000, medan resterande 6 inte hade som mål att 
växa, utan följde istället marknadens expansion. 7 av bolagen har som mål att ytterligare växa 
i framtiden (3 bolag hade även som mål att växa perioden innan år 2000).  
 
I grupp 3 var den huvudsakliga förklaringen till tillväxten i företagen fram till år 2000 
antingen genom nya kunder (4), utökade uppdrag genom befintliga kunder (4) eller 
förändringar i organisationsstrukturen (4). Även i grupp 3 har de nya kunderna tillkommit 
genom högkonjunktur, att företagen har gjort satsningar i nya produkter eller att företagen har 
valt nya inriktningar med sina produkter eller tjänster. Den negativa tillväxten i företagen 
under 2000-talet förklaras genom felaktiga utvecklingsinitiativ tagna av företagen (2), 
händelser på marknaden som har resulterat i minskad efterfrågan från kund (6) eller att 
företagen har fortsatt med samma koncept och inte utvecklats vidare i takt med branschen (4). 
8 av bolagen hade en 100 procentig tillväxt nationellt, medan 4 uppskattar en internationell 
tillväxt till mellan 5 - 30 %. Samtliga bolag i grupp 3 hade som mål att växa åren innan 2000. 
9 bolag har även som mål att ytterligare växa i framtiden.  



 

 

 5. Analys 
 
Kapitlet presenterar en empirisk analys över likheter och skillnader i och mellan 
grupperingarna med en teoretisk analys av den insamlade empirin genom återkoppling till den 
teoretiska referensramen. 
 
 

 5.1 Företagens utveckling 
 
Under åren 1997 till 2000 har samtliga företag haft en mycket kraftig tillväxt. Majoriteten 
(75) av bolagen har haft en omsättningsökning mellan 500-1000 % och den procentuella 
ökningen i antalet anställda bland huvudparten (65) av bolagen är 1-499 %. Den kraftiga 
ökningen i företagens omsättning och antalet anställda har påverkat bolagen olika. 29  företag 
har lyckats bibehålla en stadig tillväxt efter år 2000, medan 28 bolag har lagt ner sina 
verksamheter. Varför 19 bolag har gått i konkurs och 9 har en nedlagd verksamhet kan 
författaren inte styrka med studien, dock förklarar Berggren et al., (2004) i sin studie att bolag 
som misslyckas på marknaden många gånger inte har lyckats tillämpa en tydlig 
differentieringsstrategi som skiljer sig från konkurrenternas strategier. Detta kan alltså vara en 
avgörande faktor för att nå en långsiktig överlevnad som tillväxtföretag.  
 
 

 5.2 VD: s inverkan på företagens tillväxt 
 
Då företagen utvecklas och växer förändras ledarnas roller och arbetsuppgifter i företagen 
(Maidique & Hayes, 1984). Att t ex leda en innovation mot kommersialisering innebär 
ledaregenskaper av olika karaktär beroende på processens fas (Twiss, 1992). Därför är det 
viktigt som chef/ledare att kunna anpassa sig till de förändringar som sker under 
tillväxtprocessen. 23 av de 34 respondenterna i undersökningen upplever just att tillväxten har 
resulterat i förändringar av ledarrollen. Detta i enighet med Bolman & Deal (2005) som 
presenterar att framgångsrika ledare/chefer har förmågan att skifta mellan olika 
ledarskapsstilar, vilket resulterar i att en effektiv ledare bör ha skickligheten att hantera olika 
situationer på bästa tänkbara sätt. I företagen är det främst de ökade administrativa 
uppgifterna som har förändrats till följd av tillväxten i bolagen. VD har då tvingats arbeta mer 
med personalfrågor och administrativa kontors uppgifter. Märkbart är även att tillväxten i 
många av de mer framgångsrika företagen resulterar i att VD får en tydligare ledarroll i 
företaget. VD har då blivit tvungen att delegera mer uppgifter och anställa mer personal som 
tar över de mer operativa uppgifterna, t ex säljuppdrag. Detta har givetvis en stor påverkan på 
företagen, då VD inte längre har samma påverkan på företagets kunder. Därför krävs att 
uppgifterna delegeras till drivande själar som kan ta över i VD: s fotspår om företaget vill 
undvika t ex minskade antal uppdrag. 
 
Intressant är även att 25 av de 34 respondenterna inte har tidigare erfarenheter av VD 
positionen. Individens erfarenhet menar många forskare är en oerhört viktig faktor som 
påverkar företagets tillväxtstrategier (Twiss, 1992; Stewart et al., 1999; Green & Ashton, 
1991). Detta är även testat i ett Pearsons chi2 test, där chi2-värdet inte är signifikant då det är 
lägre än 10 % signifikansnivå. Alltså kan sambandet mellan VD: s tidigare erfarenheter av 



 

 

VD positionen och företagets tillväxt inte säkerställas. I 28 bolag innehar dock VD någon 
form av ägandeskap i företaget, vilket då istället kan relateras till den motivation som 
individen styr företaget med. Även motivationsfaktorn menar Twiss (1992), Stewart et al. 
(1999) och Green & Ashton (1991) ofta kopplar individer i ledande positioner till 
tillväxtstrategier i företagen. 
 
 

 5.3 Analys med koppling till Wiklunds modell 
 
Nedan presenteras en analys som kopplar samman den kvantitativa empirin och de teorier 
som författaren har använt sig av i beskrivningen om variablerna lånade ur Wiklunds (1998) 
konceptuella modell.  
 

 
 

 5.3.1 Resurser 
 
Allt oftare konkurrerar företag med snabba svar på kundernas krav, vilket kräver en flexibel 
produktion, differentiering, ökade resurser och snabb produktutveckling (Stalk, 1988; 
Karlsson, 1988; Quinn & Hilmer, 1994). Detta skapar utvecklingsproblem i många företag, då 
konkurrensfaktorn gör utveckling och marknadspenetration till den samma. Bristande resurser 
kan därför skapa bristfälliga långsiktiga affärskoncept, vilket enligt Berggren et al. (2004) är 
ett vanligt mönster som visas upp i företag som misslyckas med sin tillväxt. Detta går i linje 
med de företag som har visat på negativ tillväxt i undersökningen, då många av företagen får 
likvida problem eller till en början värderas orealistiskt högt och efterhand sedan starkt 
nervärderas. Aktien går då kraftigt ner i företagen, vilket har en stor negativ påverkan på 
företagets finansiella resurser. 
 
Tillgången till resurser är många gånger förklaringen till varför många företag skiljer sig åt på 
marknaden menar (Penrose, 1959). Företagens resurser är indelade i konkreta, abstrakta och 
mänskliga resurser enligt Prahalad & Hamel (1990). Majoriteten i grupp 1 och 2 anser att 
personalen är företagets främsta resurs. Dessa förmågor tillsammans bildar en enormt viktig 
strategifaktor, som vidare påverkar företagens framgångar. Vidare genomsyras svaren med 
vikten av att antingen anställa högutbildad personal eller vidareutbilda befintlig personal. 
Företag som levererar produkter väljer oftare att anställa högutbildad personal för att 
uppdateras med nyare kompetenser som ligger i utvecklingens frontlinje t ex p.g.a. den 
tidsrelaterade konkurrensen, medan tjänsteföretag oftare själva utbildar personalen för att på 

 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 
Kompetens, 
tjänsteföretag 

Stärker den kortsiktiga 
överlevnaden 

Tryggar företagets 
överlevnad 

Tryggar företagets 
överlevnad 

Kompetens, 
produktföretag 

Stärker den långsiktiga 
överlevnaden 

 Tryggar företagets 
överlevnad 

Motivation Bidrar med ökad 
målstyrning 

Bidrar med ökad 
målstyrning 

Bidrar med ökad 
målstyrning 

Omgivning Stabil Antingen stabil eller 
turbulent 

Turbulent 

Antal företag som har 
gjort strategiska 
förändringar efter år 2000 

6 6 11 



 

 

så sätt kunna forma och genomsyra sin personal med ett affärskoncept där alla strävar mot 
samma mål. Enligt Green & Ashton (1991) är personalen en stor konkurrenskraft och därför 
är det väldigt viktigt att hela tiden vidareutveckla sin personal, genom att uppmuntra och 
erbjuda personalen träning och utbildning. 
 
Sambandet mellan företag som ansåg att personalen har varit den främsta resursen och tillväxt 
har testats i Pearsons chi2 test. Grupp 1 och grupp 3 har jämförts för att söka den största 
skillnaden. Det erhållna chi-värdet är 0,7, vilket inte är signifikant eftersom det är lägre än 5 
% och 10 % signifikansnivå. Alltså kan den viktigaste resursen i företagen variera utan att 
påverka företagens tillväxt.  
 
 

 5.3.2 Kompetens 
 
Tidigare forskning visar att personal med rätt kunskap och kompetens har en förstaklassig 
påverkan på företagets utveckling och möjlighet att växa (Penrose, 1959; Pfeffer & Salancik, 
1978; Green & Ashton, 1991; Loewe & Dominiquini, 2006). Ökad kompetensutveckling har 
därför en stor positiv och direkt påverkan på företagens resultat (Hodges & Kent, 2007). Ökad 
kompetens presenteras då som ett utvecklingsmått i syfte att antingen planera för en långsiktig 
tillväxt eller överlevnad (Quinn, 1982; Hodges & Kent, 2007). De främsta produktföretagen i 
undersökningen anser att de kompetenser och förmågor företagen förfogar över främst skapar 
en god grund för långsiktig överlevnad.  
– Det finns alltid plats för duktiga kompetenser eller förmågor på ett företag, och finns det 
inte det gör man en plats! (Citat från en respondent) 
Tjänsteföretagen anser istället att kompetenserna i företaget skapar den kortsiktiga tryggheten, 
då det är just personalen som är en stor del i det som företagen säljer. De produkt- och 
tjänsteföretag som under mätperioden däremot har visat på negativ tillväxt anser i båda fallen 
att företagens kompetenser är den största bidragande faktorn till att företagen inte stannar i 
utvecklingen. Däremot skiljer produkt- och tjänsteföretagen åt i hur man väljer att följa 
branschens utveckling. Företag som levererar produkter försöker i huvudsak att anställa rätt 
kompetenser, medan de företag som levererar tjänster istället vidareutbildar sin personal för 
att rätta sig efter utvecklingen. Majoriteten av företagen med fortsatt tillväxt är tjänsteföretag 
(grupp 1). Bland företagen med negativ tillväxt är tjänsteföretagen färre (grupp 3). Efter att 
statistiskt testat resultatet enligt Pearsons chi2 test, erhålls ett chi2 värde på 3,0. Sambandet har 
en signifikansnivån på 0,1 och visar till 90 % säkerhet att verksamheter som levererar tjänster 
har en större chans att klara en längre tillväxtperiod än företag som levererar produkter.  
 
Rekryteringssvårigheter som resulterar i brister på arbetsmarknaden är oftast det största 
externa problemet för företagen menar Green & Ashton (1991). Detta är precis vad företagen 
med negativ tillväxt upplever, då individer med rätt kunskap eller erfarenhet är bristvara i 
deras branscher. Den bristande konkurrenskraften kan därför hos företagen i grupp 3 grunda 
sig i otillräcklig uppmuntran till träning och utbildning av personalen. Utbildningsprogram 
ger ökad kompetens och nya färdigheter, vilket kan förändra och effektivisera arbetsmönstret 
(Bolman & Deal, 2005).  
 
 
 
 



 

 

 5.3.3 Motivation 
 
Den främsta anledningen till varför Dagens Industri varje år publicerar en gasellista är för att 
skapa förebilder för Sveriges entreprenörer. Tillväxtintentioner i företag menar forskare, t ex 
Kolvereid & Bullvåg (1996), Davidsson (1989) eller Wiklund (1998), har en stor påverkan på 
om företaget ska växa eller inte. I samtliga företag som har undersökts har inställning och 
motivation påverkat företagens utveckling. Generellt i företagen är det då övertygelsen om 
företagets vision eller målstyrning som motiverar företagens utveckling Dock saknar många 
av företagen viljan att växa, t ex för oron om en bristande kontroll. Den bristande kontrollen 
bidrar enligt tidigare studier ofta till minskad trygghet för de anställda och reducerad 
verksamhetsövervakning från ansvariga (t ex Kolvereid & Bullvåg, 1996; Davidsson, 1989). 
Verksamhetskontrollen är därför en stor bidragande faktor till varför majoriteten av de mindre 
företagen ofta väljer att inte växa överhuvudtaget (Kolvereid & Bullvåg, 1996). Detta kan 
därför vara anledningen till varför 6 företag i grupp 1 saknar ytterligare tillväxtambitioner, då 
man istället vill att företaget ska ”landa” innan man går vidare i utvecklingen. Vad som 
däremot motiverar tillväxten i företag är den finansiella avkastningen och den ökade 
självständigheten menar Davidsson (1989). Då skulle de anställda motiveras genom 
förbättrade resurser och ökade finansiella medel, vilket även många företag har beskrivit som 
viktiga och grundläggande för en lyckad tillväxt. 
 
 

 5.3.4 Omgivning 
 
14 företag menar att den huvudsakliga förklaringen till företagens tillväxt har grundat sig på 
externa faktorer. Enligt Andersson (2001) och Porter (1980) är det mycket viktigt för 
företaget att kunna anpassa sig till omvärlden, då viktiga yttre faktorer är konkurrenter, 
teknisk utveckling, konjunkturer, etc. Enligt Berggren et al., (2004) växer många företag fram 
genom en övergenerös kapitalmarknad, t ex via investeringar och kapitalsatsningar i 
branschen. Detta går i linje med hur vissa av företagen uppfattar sina branscher. 4 bolag i 
grupp 3 verkar inom IT-branschen. Bolagen upplevde stora kapitalinvesteringar i branschen 
fram till år 2000, då branschen plösligt kraschade. Bolagen hade då fått orealistiskt höga 
värderingar som inte kunde realiseras, vilket resulterade i kraftiga minskningar av efterfrågan 
på IT-tjänster. Enligt de undersökta IT-bolagen har detta varit anledningen till den negativa 
tillväxten som företagen har presenterat.  
 
De företag som har fortsatt att växa, grupp 1, upplever sina branscher som stabila, medan 
företag med negativ tillväxt uppfattar turbulens i branschen. Efter att har testat resultatet 
enligt Pearsons chi2 formel framkom att det finns ett statistiskt samband mellan en stabil 
omgivning och tillväxt. Formeln gav ett chi2-värde på 2,7, alltså en signifikansnivå på 0,1. 
Sambandet visar till 90 % säkerhet att verksamheter som bedrivs i en stabil omgivning har en 
större chans att klara en längre tillväxtperiod än företag med en turbulent omgivning. 
 
Många av de mest framgångsrika företagen i undersökningen har skapat sin tillväxt genom 
nysatsningar i antingen nya segment eller produkter. Enligt Abernathy & Clark (1985) går 
detta helt i linje med vad tidigare framgångsrika företag gör för att lyckas ta sig igenom 
”dominant design” när branschen börjar mogna. Kraven blir då större på företagens produkter 
eller tjänster, vilket gör att företagen skiftar fokus på sina produkter för att möta det 
uppkomna behovet av förfining och förbättring. Risken är då stor att de företag som inte 
anpassar sig till standardiseringen rensas undan från marknaden. Kvar blir då endast de 



 

 

företag som har lyckats utveckla sitt företag i samma riktning som branschen i övrigt. Många 
av företagen med negativ tillväxt har i nästintill samtliga fall missbedömt standardiseringar på 
marknaden, men har ändå genom en god soliditet från den tidigare tillväxten lyckats överleva 
nedgången.  
 
28 företag har skapat sin tillväxt bara på den nationella marknaden. Andersson (2006) menar 
att det nu är en trend på marknaden att följa tillväxtstrategier som riktar sig mot den globala 
marknaden, då barriärerna inte är stora för internationalisering. Ändå är det bara 6 av 
företagen som till viss del riktar sig mot den internationella marknaden. Enligt Porter (1980) 
krävs en världsomfattande efterfrågan på företagets produkter eller tjänster om internationell 
tillväxt ska löna sig. Vidare menar Porter (1980) att relativt nya produkter eller tjänster har 
större chans att internationaliseras på marknaden, p.g.a. att produkterna inte har nått den 
globala marknaden vilket resulterar i en god internationell konkurrenskraft. Likväl är det bara 
1 företag som genom nya produkter har lyckats skapa en internationell tillväxt.  
 
 

 5.3.5 Strategi 
 
Det är inför viktiga beslut nödvändigt för alla ledare/chefer inom organisationen att känna till 
organisationens mål, uppdrag och beslutsprocess (Hill, 1991; Svengren, 1995). David (1993) 
menar att nyckeln till framgång då skapas av dem som ska verkställa den. Av den orsaken 
krävs en samordningsplanering som integreras med företagets mål och dessutom genomsyrar 
hela organisationen (Hill, 1991; Svengren, 1995). Detta är ett problem i många av företagen 
som har visat på en negativ tillväxt, då förändringar i organisationsstrukturen har resulterat i 
förändringar i strategin (t ex nya målsättningar, beslutsprocesser, etc.). Enligt Roper (1999) är 
det då vanligt förekommande att resultatet och tillväxten minskar tills dess att strategin 
återigen har anpassats till företaget. Genom att testa detta i Pearsons chi2 test ges ett chi2-
värde på 5,1 således en signifikansnivå på 0,05. Till 95 % säkerhet är sambandet mellan 
strategiförändringar och minskad tillväxt alltså riktigt.  
 
I Sverige har nästan 6000 gasellutmärkelser delats ut under perioden 2000-2006, där endast 
två företag har lyckats erhålla utmärkelsen alla sju åren. Detta förklarar Berggren et al., 
(2004) genom behovet av en tydlig differentieringsstrategi som skiljer sig från 
konkurrenternas sätt att tjäna pengar, för att nå en långsiktig överlevnad som tillväxtföretag. 
Enligt Porter (1980) skall differentiering endast användas efter en noggrann undersökning av 
köparens behov. Mindre företag har ofta mycket goda kunskaper om sina kunder samt en 
enklare och flexiblare struktur, vilket bara ett fåtal stora företag kan jämföra sig med (Russel, 
1997; Chaganti, 1987; Quinn & Hilmer, 1994). Majoriteten av de 100 företagen som 
innefattas i studien är mindre företag, och enligt intervjuerna har många av bolagen lyckats 
bibehålla en fortsatt tillväxt p.g.a. att företagen har lyckats särskilja sig från sina konkurrenter 
genom nya produkter/tjänster eller nya inriktningar.  
 
I 11 bolag med negativ tillväxt har företagen under 2000-talet förändrat sina strategier för att 
skapa bättre förutsättningar och vända den neråtgående trenden. Företagen har då antingen 
valt att bättre fokusera på marknadens behov, genomfört en omorganisering i bolagen, arbeta 
mot klarare riktlinjer och ökad målmedvetenhet eller fokusera mer på resultat och vinst. De 
generella strategiförändringarna i grupp 1 och 2 är just att bättre fokusera företagen mot 
marknadens efterfrågan. Alltså har företagen enligt Porters (1980) basstrategier valt antingen 
differentieringsstrategi eller fokuseringsstrategi. De företag som då har haft en fortsatt positiv 



 

 

tillväxt har då fokuserat strategin efter sin kärnkompetens på ett bra sätt för att bättre kunna 
bekräfta sig på marknaden. Detta menar Barringer & Ireland (2004) ofta gör att företagen kan 
fokusera på ett marknadssegment och utvecklas till specialister inom sitt område för att 
tillgodose sina kunder med högt produktvärde och en god service. Detta förklarar varför 7 
företag i grupp 1 har kunnat fortsätta växa bara genom sina goda kundkontakter, vilket har 
ökat mängden uppdrag från befintliga kunder. 
 
 
 



 

 

 6. Slutsatser 
 
Kapitlet presenterar de slutsatser och metodmässiga lärdomarna som kan dras av studien, som 
grundar sig i det tidigare presenterade analysavsnittet. 
 
 

 6.1 Sammanfattande slutsatsresonemang 
 
I företag med snabb tillväxt förändras ofta ledarens beteende under tillväxtprocessen. Då är 
det främst de ökade administrativa uppgifterna som förändras till följd av tillväxten. Märkbart 
är även att tillväxten i många av de mer framgångsrika företagen resulterar i att VD får en 
tydligare ledarroll i företaget. VD uppfattar sig då mindre flexibel i sitt arbete och får istället 
fokusera på att delegera uppgifter och mer administrativt driva företaget.  
 
Sammanställning av studiens vikigaste variabler i de företag som har fortsatt att växa och de företag som 
har haft en negativ tillväxt.  
 Företag med fortsatt tillväxt Företag med negativ tillväxt 
Inriktning Tjänster Produkter 
Kompetens Icke bristvara Bristvara 
Motivation Saknar tillväxtambitioner (7) Har tillväxtambitioner (9) 
Omgivning Stabil Turbulent 
Strategi Har följt en tydlig 

differentieringsstrategi  
Har förändrat sina strategier 

 
1a: Studien visar ett starkt samband mellan verksamheter som levererar tjänster och tillväxt. 
Samtliga företag i grupp 1 och 2 är tjänsteföretag, vilket bara hälften av företagen i grupp 3 är. 
Enligt studien är det alltså större chans att lyckas skapa tillväxt i ett tjänsteföretag än i ett 
produktföretag.  
 
2a: Företagens kompetenser och förmågor tillsammans bildar en enormt viktig strategifaktor, 
som vidare påverkar företagens framgångar. Därför är det inte konstigt att majoriteten i 
samtliga grupper anser att personalen är företagets främsta resurs. Företag som levererar 
produkter väljer oftare att anställa högutbildad personal för att uppdateras med nyare 
kompetenser som ligger i utvecklingens frontlinje t ex p.g.a. den tidsrelaterade konkurrensen, 
medan tjänsteföretag oftare själva utbildar personalen för att på så sätt kunna forma och 
genomsyra sin personal med ett affärskoncept där alla strävar mot samma mål. Vad som 
ytterligare skiljer de framgångsrika företagen från de mindre framgångsrika företagen åt är 
tillgången till personal. Företag som har vuxit under hela mätperioden uppfattar en god 
tillgång till personal. I de företag som har haft en negativ tillväxt är personal istället en 
bristvara, alltså raka motsatsen.  
 
3a: I samtliga företag som har undersökts har motivationen påverkat företagens utveckling. 
Generellt i företagen är det då övertygelsen om företagets vision eller målstyrning som 
motiverar företagens utveckling. Dock saknar många av företagen viljan att växa, t ex för 
oron om en bristande kontroll av verksamheten. Detta kan vara anledningen till att 7 av de 
företag som har haft en stadig tillväxt över hela mätperioden saknar ytterligare 
tillväxtambitioner. Däremot har 9 företag med negativ tillväxt tillväxtambitioner och 



 

 

motiveras genom den framtida förbättrade tillgången till resurser, vilket företagen beskriver 
som oerhört betydelsefullt.  

 
4a: Majoriteten av bolagen har under tillväxtfasen upplevt stora investeringar och 
kapitalsatsningar i branschen, vilket har resulterat i en ökad möjlighet för företagen att växa. 
De företag som sedan har lyckats fortsätta växa upplever sin omgivning som stabil, medan 
företag som har övergått i negativ tillväxt uppfattar turbulens i sin omgivning.  
 
Många av företagen menar att den huvudsakliga förklaringen till företagens tillväxt har 
grundat sig på externa faktorer. Företagen har då lyckats anpassa sin strategi till omvärldens 
behov genom inre faktorer som t ex nya inriktningar eller nya produkter och yttre faktorer 
genom t ex konjunktursvängningar. De generella strategiförändringarna som de 
framgångsrika gasellföretagen har gjort har varit att bättre fokusera företagen mot marknadens 
efterfrågan genom att tillämpa en tydlig differentieringsstrategi eller fokuseringsstrategi. 
Företag har då lyckats fokusera strategin efter sin kärnkompetens på ett framgångsrikt sätt för 
att på så sätt kunna bekräfta sig på marknaden. Detta menar 7 av de mest framgångsrika 
gasellföretagen är anledningen till den fortsatta tillväxten, vilket har ökat mängden uppdrag 
från befintliga kunder. 
 
4b: Ytterst få av gasellföretagen har skapat sin tillväxt genom en internationell expansion. 
Ändå menar forskare att barriärerna inte är stora för internationalisering. Även att relativt nya 
produkter eller tjänster har större chans att internationaliseras på marknaden, då 
produkten/tjänsten inte är känd av utländska konkurrenter. Ändå är det bara 1 företag som 
genom nya produkter har lyckats skapa en internationell tillväxt.  
 
5a: Ett problem som gäller många av de företag som har visat på en negativ tillväxt är den 
samordningsplanering som integreras med företagets mål, då förändringar i 
organisationsstrukturen har resulterat i förändringar i strategin (t ex nya målsättningar, 
beslutsprocesser, etc.). En förklaring enligt tidigare forskning är att tillväxten vanligtvis 
minskar tills dess att strategin återigen har anpassats till företaget. Detta kan därför vara en 
förklaring till varför de företag som har genomgått en omorganisering har visat på negativ 
tillväxt.  
 
5b: Varför dessutom ca en femtedel av bolagen går i konkurs kan författaren inte styrka med 
studien, dock förklarar Berggren et al., (2004) i sin studie att bolag som misslyckas på 
marknaden många gånger inte har lyckats tillämpa en tydlig differentierings- eller 
fokuseringsstrategi som gör företagen konkurrenskraftiga.  
 
 
 



 

 

 6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Intressant hade varit att följa upp studien med en mer djupgående studie av de hundra 
företagen. Ett alternativ skulle vara en mer ingående studie, av slumpmässigt utvalda företag i 
de olika grupperna, genom observationer av ledarna i de snabbväxande företagen. Detta för att 
försöka kartlägga chefernas/ledarnas prioriteringar och vad som skiljer det vardagliga arbetet 
åt i växande kontra icke växande företag.  
 
Många av företagen i studien har tillväxtambitioner och har som mål att växa i framtiden. 
Därför hade en uppföljning av dessa företag varit intressant för att försöka bekräfta hur 
företagens intensioner påverkar tillväxten. En annan intressant uppföljning av studien hade 
varit att göra studien internationell och rikta undersökningen mot likartade eller olikartade 
länder jämfört med Sverige. Detta för att kunna beskriva utvecklingen i utländska företag som 
har genomgått en snabb tillväxt. 
 
Denna studie har följt dragen ur Wiklunds (1998) konceptuella modell. Wiklund har även 
gjort en forskningsmodell där han har operationaliserat den konceptuella modellen. 
Forskningsmodellen fokuserar då på ett entreprenöriellt förhållningssätt som hade varit 
intressant att undersöka i företagen.  
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 8. Bilagor 
 

 8.1 Frågeguide 
 
Man eller Kvinna? 

 
Hur gammal är VD? 

 
Hur länge har ni varit VD på företaget? 

 
 Har ni tidigare erfarenheter av VD-positionen? Vil ka? 

 
Är VD ägare, delägare, majoritetsägare eller anstäl ld av företaget? 

 
Vad skulle ni säga är den huvudsakliga förklaringen  till varför ni växte 
som ni gjorde inför ert pris 2001? 

 
Har sättet ni organiserar ert företag på förändrats  under perioden 00-06? 

 
 Och i så fall hur? 

 
Finns det några nyckelhändelser som förklarar ert f öretags utveckling sedan 
-00? 

 
Levererar Ni tjänster eller produkter? 

 
Anser ni att VD-rollen/-arbetet har förändrats unde r perioden efter att 
företaget hade blivit gasellföretag dvs. som en föl jd av företagets 
tillväxt?  

 
Och i så fall hur? 

 
Vilka resurser anser ni mest har påverkat varför de t har gått som det har 
gått sedan 2000, och på vilket sätt? 

 
Har kunskap/kompetens/förmågor spelat in i företage ts utveckling sedan 
2000? 

 
Kan ni se att de anställdas motivation och/eller le dningens motivation (och 
inställning till tillväxt) har påverkat företagets utveckling sedan 2000? 

 
Har företagets strategier förändrats under perioden  sedan 2000?  

 
När och på vilket sätt, och av vilken anledning? 

 
Hade företaget som mål att växa under perioden inna n 2000? 

 
Under perioden innan företaget blev gasellföretag, växte även branschen då? 

 
Hur har branschen utvecklats sedan 2000? Har omgivn ingen varit: 
turbulent eller stabil? 

 



 

 

Hur ser ni på framtiden? Har Ni tillväxtambitioner och har tänkt/planerat 
att växa ytterligare? 

 
Ungefär hur mycket växte företaget under de tre åren innan utmärkelsen 2000 nationellt gentemot 
internationellt? 
 Nationellt ____% Internationellt ____% 



 

 

 8.2 Matris över företagens omsättning (tkr) under perioden 1997-
2006, hämtad från Bolagsverket 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 1392 20605 30293 32426 29998 26089 20196 20559 18699 21827 

2 568 3091 4145 10112 11577 14560 14980 19466 16085 18616 

3 568 2154 3554 10130 16195 18579 14080 6580 9169 9427 

4 3973 24723 29038 69743 71927 92479 56086 38151   

5 578 6959 7778 10093 12404 12351 9876 14093 24811 28135 

6 1854 4884 11980 31695 43696 17686 20329 30049 41530 35791 

7 933 7709 7643 13932 14338 40495 34642 48660 58502 54195 

8 3549 5371 43377 80594 120750 93370 51859 33924 9154  

9 1400 13509 14848 20447 13556 13353 12396 7429 7746 10151 

10 3119 6773 17034 45423 93819 54047 6374 6122 3706 5157 

11 1898 13603 15092 27109 42784 54785 55281 68702 44275 31159 

12 2508 7826 13293 33008 17274 13333 14131 14867 22488 18671 

13 34454 39961 93367 258361 103029 109753 81495 56205 56666 50411 

14 933 2587 7292 11917 14396 16319 16171 21799 28384 33754 

15 24373 146108 232864 300965 302216 308617 269696 47662 40726 39111 

16 15569 28029 54163 72450 76669 89616 114752 123139 144620 141233 

17 755 3914 11601 36929 31855 34801 50787 45344 45624 59919 

18 1535 6676 16175 16720 16462 21280 19205 14712 21583 29746 

19 9414 24496 48994 105378 68616 86034 96032 91201 137412 180955 

20 3875 13118 21231 41921 63052 29025 15625 21751 22590 27562 

21 3123 12091 21808 32712 38619 39637 19033 54244 76078 108834 

22 6826 15235 50330 69742 71641 75010 80251 70438 87452 93264 

23 2192 2301 13779 22366 30421 42124 47566    

24 2771 10730 25143 27591 35094 47191 47643 38116 40040 43746 

25 5082 21397 30098 50794 48175      

26 2925 8040 14676 29883 31330 33433 42530 47866 46638 40530 

27 1565 4997 9534 14631 24933 51521 53466 55387 53631 71293 

28 4902 12440 19903 45990 46157 29209 28720 16083   

29 5191 13550 25705 48494 105532 64668 78256 41875 37579 42197 

30 1974 12542 14264 16408 18346 20637 23872 26669 30239 30845 

31 1474 3146 10776 13394 16463 11062 16360 17483   

32 2779 5331 10526 25092 47533      

33 1131 1767 3427 10180 19510 18985 17747 8324 12682 18145 

34 2528 3001 5644 24651 25846 13231 7206 7602 10042 11431 

35 1300 3082 7373 11532 8871 2452 17    

36 15612 32685 81466 137527 170448 106993 128407 110742 122458 219298 

37 6854 31240 35009 55469 17108 72717 36904 47776 32851 27760 

38 1598 4784 8703 13735 17338 -990     

39 7213 18785 50883 61778 108665 88434 87271 73665 88090 82200 

40 1630 6097 12875 14700 17490 28319 29464 19660 30245 64141 

41 10110 37265 64143 85643 125378 176986 226956 285651 327212 370748 

42 1997 6840 9983 15684 16117 18235 14668 20217 33423 33200 

43 2826 11637 19564 23960 53898      

44 2499 6931 14211 20920 25704 26276 29414 41193 45327 33453 

45 1795 3752 5057 14350       

46 1397 2227 5988 11169 7601      

47 6056 25265 34169 49315 59734 31292 12572 9272 8580  

48 2706 10346 16032 21661 26965 32829 53351 43427 53793 53980 

49 1281 3838 8121 10348 11919 17278 21138 21775 23083 25803 

50 2693 12067 19116 21370 22188 17869 17103 19284 22129 26609 



 

 

51 1731 2932 6729 13576 11191 13456 15894 27654 42059 48048 

52 3630 7452 23038 31382 37638 39294 24124 17169   

53 2859 3729 9970 22473 43796 55189 58062 111830 89923 65190 

54 4157 11648 29213 33007 32168 35433 30889 25400 25276 24034 

55 1839 3724 7119 14113 1104 3356     

56 9129 29420 36920 69827 72377 73705 56672 105870 85831 93841 

57 8938 21369 38870 68294 90835 76843 79985 73540 73757 77822 

58 1271 1611 3628 9926 11916 13316 15662 17005 18245 29580 

59 4564 12940 26129 34017 40820 53783 58741 62320 78136 61180 

60 4847 6029 13509 35248 19793 11888 10045 9303 8450 17808 

61 8088 21498 33550 56551 89551 96018 133151 150651 156137 163170 

62 4686 10590 19225 34160 39102 40647 45191 61897 65818 76650 

63 4582 8987 15224 33119 44630 51086 49573 57931 69401 53049 

64 5545 22156 30597 40104 42863 26234 24488 40092 56124 76540 

65 2901 4272 16751 20903 22934 29219 37396 42090 43422 43292 

66 3133 3775 10262 21658 18755 16348 18350 16146 16147 16624 

67 7563 25533 37300 53571 56959 66317 71952 88035 83338  

68 2564 4227 9806 17118 25207 43772 52788 64051 50908 59648 

69 1652 1926 6564 11625 6629 8003 6752 6032 6593 5435 

70 1850 10905 12584 12858 14152 17000 17134 14232 21590 22707 

71 6327 22530 36375 60577 84600 104500 114195 199324 217476 353073 

72 7368 11063 19315 28360 32095 40750 33979 33054 36610 46148 

73 4958 9406 22122 33991 52605 55963 62186 89468 82526 47529 

74 2043 4964 10521 16069 65487      

75 61881 87157 248601 421500 430100 295300 360400    

76 168278 220621 254178 165584 45458      

77 10864 5571 15527 19787 15293 7094 132 216 203 201 

78 3139 5400 12465 20732 29286 28159 22054 22176 30587 37375 

79 1587 4127 7153 10231 12085 13130 14042 13204 12993 14109 

80 4698 11213 20152 30304 31450 19750 35561 58620 59337 58484 

81 2516 8167 14196 16384 15776 17671 11316 109 0 85 

82 6173 15041 33695 39609 29043 30090     

83 30719 33213 167412 80367 333016 573882 706570 662166 685565 681992 

84 41840 265505 336091 341151 347284 347221 432561 623016 821719 85014 

85 2715 8504 16920 28741 29566 52534 54557 62640 85968 124603 

86 5287 9711 24157 32644 53468 44829 85728    

87 2328 4321 7769 14097 14005 15118 21406 27018 31475 39798 

88 8381 26960 42144 51840 52579 40119 23696 21256   

89 2516 4188 8678 15917 30079 44115 55450 72359 86009 99816 

90 352024 761614 1081336 1118267 755340 963269 935521    

91 4956 5122 13067 30234 45574 63447 78717 92641 85195 90109 

92 3522 6853 16369 21502 24027 20367 22275 24624 50099 67621 

93 5720 14069 21873 34741 47113 52475 34560 21542 31880 37969 

94 3947 21570 22836 23948 36209 75     

95 3259 7775 12838 19576 30819 37559 44018 46648 41923 56927 

96 6682 31290 37025 40287 45711 54263 60336 66917 75293 79342 

97 1891 4069 7691 11086 12535 15076 21118 25438 31933 39525 

98 22649 44744 57800 132100 142900 151100 168905 236703 296201 438061 

99 2951 14923 15946 20867 21754 21278 22299 25581 27517 8913 

100 3561 13579 15471 22601 20573 18775 20046    

 



 

 

 8.2 Matris över antalet anställda i företagen unde r perioden 1997-
2006, hämtad från Bolagsverket 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 13 16 19 26 24 24 23 21 20 20 

2 3 5 6,5 10 12 14 14 14 14 14 

3 1 4 8 14 22 18 16 10 12 12 

4 8 30 43 48 55 62 46 40   

5 5 8 10 11 12 13 15 15 16 17 

6 2,5 6 13 27 39 35 31 31 30 34 

7 4 9 9 12 12 15 22 29 30 29 

8 3 5 25 25 23 25 21 14 1  

9 4 25 33 54 29 32 16 15 16 20 

10 21 27 60 140 270 138 10 10 6 5 

11 7 13 20 25 32 38 40 40 33 24 

12 3 5 12 20 15 11 11 9 11 12 

13 2 2 21 15 14 2 2 2 3 4 

14 1 2 8 14 14 15 12 15 14 18 

15 0 9 11 12 12 11 12 7 7 8 

16 4 4 11 17 23 19 23 32 31 37 

17 2 7 10 17 19 19 21 23 26 29 

18 2 8 10 12 16 23 21 22 24 29 

19 14 31 49 57 56 64 71 74 95 102 

20 5 12 17 20 24 18 14 16 15 11 

21 4 6 7 10 10 11 11 20 29 59 

22 16 19 25 25 26 30 37 32 33 31 

23 2 2 12 22 28 34 33    

24 3 15 46 44 60 71 64 56 52 63 

25 11 37 43 59 61      

26 3 5 7 13 15 15 17 17 17 17 

27 2 4 10 20 50 59 62 68 45 49 

28 8 14 23 44 61 37 31 14   

29 2 6  16 29 31 35 11 9 8 

30 17 23 25 28 28 28 30 33 36 39 

31 2 3 9 13 21 16,5 23 21   

32 5 8 14 29 57      

33 1 3 5 15 23 21 17 13 15 17 

34 4 6 9 17 21 23 18 14 17 17 

35 2 6 10 10 10 10 0 0 0 0 

36 23 41 72 106 119 79 74 65 79 142 

37 8 15 19 19 17 9 0 0 0 0 

38 3 5 9 11 17 0 0    

39 5 11 21 26 32 33 32 30 29 40 

40 2 10 19 21 21 22 25 17 9 10 

41 9 26 45 61 83 98 115 134 158 180 

42 4 7 7 10 12 14 16 18 20 27 

43 4 12 19 20 38      

44 3 4 8 11 11 13 12 17 19 0 

45 7 9 15 85       

46 2 2 6 10 8      

47 6 14 25 37 36 22 18 13 10 0 

48 7 12 14 19 22 26 25 20 16 13 

49 4 9 14 16 17,5 25 25 24 26 27 

50 2,25 6 9 14 14 14 13 13 14 16 



 

 

51 5 9 9 16 16 14 16 26 40 49 

52 3 6 11 21 19 20 24 25   

53 5 8 24 34 49 79 92 116 105 102 

54 2 6 11 10 14 17,5 21 17 19 15 

55 3 5 7 10 3 3     

56 14 22 32 33 37 44 45 44 52 54 

57 15 15 33 50 61 45 43 42 43 43 

58 3 3 7 12 18 22 23 23 28 46 

59 8 14 23 25 27 35 44 49 50 50 

60 6 6 6 15 15 13 12 11 9 14 

61 13 15 25 40 69 68 86 110 102 91 

62 3 6 10 12 15 18 21 28 28 30 

63 4 7 10,25 22 20,5 23,5 30 34 32 26 

64 2 17 24 29 32 29 27 30 36 37 

65 5 6 23 28 32 42 51 57 57 55 

66 2,5 3 18 32 30 25 29 29 29 9 

67 21 28 37 49 61 67 68 93 103  

68 3 5 12 24 38 59 71 74 70 62 

69 4 4 20 15 10 10 8 7 6 5 

70 4 15 16 17 20 23 22 13 22 24 

71 16 24 33 46 48 56 65 110 131 188 

72 12 14 20 28 41,5 33,6 28 23 20 22 

73 9 15 18 16 21 28 30 34 39 20 

74 10 10 10 10 117      

75 15 19 30 57 76 34 39 0   

76 53 61 71 69 30      

77 8 7 11 11 11 4 1 1 1 1 

78 4 8 18 26 37 39 35 28 32 37 

79 1 2,5 7 10 10 10 10 10 10 10 

80 5,1 10,7 16 19 21 22 19 48 49 47 

81 4 12 17 18 20 22 7 1 0 1 

82 5 6 9 15 16 15     

83 33 33 48 21 3,5 3,5 4 4 4 4 

84 49 51 61 63 62 61 67 63 46 0 

85 6 18 36 46 58 70 68 68 101 160 

86 7 12 17 23 32 28 30    

87 4 5 7 16 15 22 29 33 33 34 

88 4 8 12 16 20 18 6 3   

89 3 4 6 10 15 22 39 40 46 49 

90 12 17 37 46 44 38 34    

91 5 5 7 10 11 14 16 17 22 20 

92 4 8 18 29 28 25 29 32 66 83 

93 7 8 18 24 27 26 22 18 21 21 

94 2 7 11 13 13 1     

95 2,5 8 11 16 26 24 28 30 32 7 

96 5 12 14 13 15 19 21 25 27 29 

97 6 10 18 24 29 33 37 43 44 53 

98 58 102 165 452 426 479 481 739 833 840 

99 6 17 21 23 19 14 15 18 20 18 

100 8 11 12 15 17 14 7    

 


