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Abstract

Aim
The aim of this study is to examine the changes that occur in the company management as the high
growth company, so called gazelle, grows.

Method
The study is based on primary as well as secondary data. The secondary data consist of, for the study,
relevant theories that are derived from a database search. The primary data are derived from a case
study in different companies performed by the author.

In the case study five high growth companies, so called gazelles, annual reports for the last three years
have been studied as well as that the managing directors have shared information. This information has
been collected through a questionnaire filled out by the directors and then followed up by interviews. In
addition to the qualitative case study a more quantitative compilation has been done regarding all
gazelles in Sweden as well as a specification of those localized in the Stockholm County.

Conclusion
Analyses of the collected data lead to numerous conclusions. According to the study the gazelles are
mainly young companies with comparatively few employees that has undergone an extensive internal
growth. According to the study the motivation for growth is at a constant level from the foundation and
it is even increasing in some cases as the company develops. To spread the motivation to the remaining
employees rewards in some form are being used. The founders of gazelles consist of several individuals
with different qualities and functions. As the company grows it is not possible to identify any major
changes when it comes to these functions. Nothing indicates that these absent changes have a negative
effect on the company. The ownership of the gazelle is mainly internal and with the growth only
marginal changes take place regarding the share distribution. One possible explanation to this could be
the managers’ opinion that lack of capital is not a hindrance to additional growth.

The above-presented conclusions describe the gazelles out of different perspectives and point out what
marginal, if any, changes that occur in the company management as the company grows. This indicates
that the company management in gazelles, based on this study, does not undergo the extensive changes
that are described in earlier theories and that they instead are distinguished by durability.
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Sammanfattning

Syfte
Studiens syfte är att undersöka de förändringar som uppstår i företagsledningen i samband med
gasellföretagets tillväxt.

Metod
Studien är uppbyggd av såväl primär- som sekundärdata. Sekundärdata i form av, för studien, relevanta
teorier är framtagna genom en databassökning. Primärdata har erhållits genom att författaren har
genomfört en fallstudie i olika företag.

I fallstudien har fem snabbt växande företags, så kallade gasellers, årsredovisningar för de sista tre åren
studerats liksom att dess verkställande direktörer har delat med sig av information. Denna information
har samlats in genom att företagsledaren har besvarat en enkät som sedan har följts upp av intervjuer.
Utöver den kvalitativa fallstudien har en mer kvantitativ sammanställning gjort beträffande Sveriges
samtliga gasellföretag liksom en specificering av de lokaliserade i Stockholms län.

Slutsats
Analys av den insamlade empirin leder till ett antal slutsatser. Enligt studien är gasellföretag
huvudsakligen unga företag med jämförelsevis få anställda som genomgår en omfattande intern
tillväxt. Enligt studien finns tillväxtmotivationen hos företagsledarna kvar sedan grundandet och ökar i
vissa fall med företagets utveckling. För att sprida motivation till övriga anställda används belöningar i
någon form. Grundarna till gasellföretag består av flera personer med olika kvalitéer och funktioner. I
samband med företagets tillväxt går det ej att uttyda några större förändringar när det gäller dessa
funktioner. Ingenting tyder heller på att denna uteblivna förändring påverkar företagen negativt.
Gasellföretagets ägande är huvudsakligen internt och med tillväxten sker endast marginella
förändringar beträffande aktiefördelning. En möjlig förklaring till detta kan vara företagsledarnas
uppfattning att kapitalbrist ej är ett hinder för ytterliggare tillväxt.

De ovan presenterade slutsatserna beskriver gasellföretaget ur olika perspektiv och påvisar även vilka
marginella, om några, förändringar som uppstår i företagsledningen i samband med företagets tillväxt.
Detta innebär att gasellföretagets ledning, baserat på denna studie, ej genomgår de omfattande
förändringar som beskrivs i tidigare teorier och att de istället kännetecknas av en oföränderlighet.
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Förord
Teorier kring företag och dess livscykel är det gott om. Den tidigare forskningen tycks dock ej ta
hänsyn till den verklighet som snabbt växande företag erfar. Detta antagande lockade mig att studera
tillväxtfenomenet ytterliggare. För att möjliggöra detta arbete har jag fått stor hjälp av familj och
vänner. Jag vill även tacka Sten Köpniwsky för hans handledarskap och Cecilia Helge för hennes
värdefulla synpunkter i samband med opponering.

Ett stort tack vill jag även rikta till de fem företagsledare som bidragit med den värdefulla information
som utgör majoriteten av det empiriska materialet.

Per Brinck
Stockholm, januari 2006
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1 Inledning
I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund och problemställning vilket avslutas med ett
konkretiserande av uppsatsens syfte.

1.1 Bakgrund
I Sverige utgörs mer än 99 procent av arbetsgivarna av små och medelstora företag1. Dessa sysselsätter
ungefär 80 procent av landets anställda inom företagssektorn2. Dessa siffror visar hur viktiga denna
företagskategori (företag med färre än 250 anställda3) är för befolkningen och samhällsekonomin. I den
politiska debatten har diskussioner gällande Sveriges välfärd under senare år i allt högre grad riktat sig
just mot dessa företag och politiken strävar efter att underlätta bildandet såväl som tillväxten för dessa4.

Den amerikanske ekonomen David Birch myntade på 1990-talet begreppet gasell för snabbt växande
små och medelstora företag. Detta begrepp kan ses som motsatsen till de stillastående storföretagen
som går under beteckningen elefanter. Den svenska näringslivstidningen Dagens Industri har under sex
år kartlagt de företag i Sverige som kan uppfattas som gaseller. De kriterier Dagens Industri har satt
upp för en gasell är att företaget5:

• har offentliggjort minst fyra årsredovisningar
• har en omsättning som överstiger 10 Mkr
• har minst 10 anställda
• har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen
• har under samma period minst fördubblat sin omsättning
• samt har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt

Gaseller är, som ovan beskrivits, företag som växt under flera år och under denna period fördubblat sin
omsättning. Vid studier av företagstillväxt kan därmed gasellerna anses lämpliga då de kan antas ha
bedrivit och bedriver ett effektivt tillväxtarbete.

Både antalet anställda och omsättning är vanligt förekommande variabler för att illustrera ett företags
tillväxt. Antalet anställda representerar personal som är tillgängliga till en organisation. Detta är antalet
personer som måste organiseras och som är delaktiga i organisationens produktiva aktiviteter.
Omsättningen å andra sidan redogör för organisationens in- och outputs, vilka reflekterar
aktivitetsnivån i organisationen. En tillväxt kan referera till den ena alternativt bägge dessa variabler. I
denna studie definieras tillväxt som ökad omsättning. Detta överrensstämmer med Dagens Industris
kriterier för gasellföretag liksom det faktum att många företag kan växa utan nyrekryteringar.

Ur näringspolitisk synvinkel är det, som ovan beskrivet, önskvärt med fler växande företag. Det bör
dock påpekas att tillväxt är begreppsmässigt annorlunda än ekonomisk prestation. Den ekonomiska
prestationen relaterar till avkastning på investerat kapital medan tillväxt ej är ett måste för hög
avkastning. Det är samtidigt viktigt att påpeka att alla företagare inte vill låta företaget växa. För många
företagare ingår en oförändrad omfattning av verksamheten som en naturlig del av affärsplanen.

                                                       
1 Statistiska centralbyråns Företagstregister, http://www.scb.se/templates/Standard____34546.asp. (2005-10-02)
2 Ibid., (2005-10-02)
3 Europeiska unionen, http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm. (2005-10-07).
4 Hellström, M., Landshövding, Stockholms län, Gasellkonferens, Stockholm (2005-11-17).
5 Dagens industri, http://www.di.se. (2005-09-09).
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Bland de företag som växer kan tillväxtviljan antas ha en viss påverkan. Forskaren David Storey
argumenterar för att det företag vars företagsledare har en positiv inställning till att växa också växer
mer än andra företag6. Storey får ytterligare stöd av svenske forskaren Johan Wiklund som
konstaterade inom ramen för sin avhandling att företagarens motivation i allra högsta grad är
betydelsefull för företagets utveckling7.

Ibland förklaras ett företags tillväxt som att det inte fanns något alternativ – att efterfrågan var stor och
att ordarna fortsatte komma in. Enligt amerikanskan Edith Penrose varar inte sådana omständigheter för
evigt och företaget som inte aktivt agerar avtar att växa när efterfrågan minskar. Det aktiva företaget
genomför ständigt satsningar i att undersöka möjligheter för lönsam tillväxt. Detta baserat på
uppfattningen att det alltid finns en möjlighet för lönsam tillväxt eller att tillväxt är nödvändigt i en
konkurrensutsatt marknad.8

1.2 Problemdiskussion
Ett stort antal forskare, utöver de ovan presenterade, har undersökt företag och dess livscykel.
Teorierna påminner mycket om varandra, vilket kommer att tydliggöras i kapitlet Teoretisk
referensram. Gemensamt för denna forskning är dock att den ej tar hänsyn till tillväxtfasen när
omsättningsökningen är mycket stor eller sker under ett antal år snarare än ett antal decennier. En
relevant fråga är då om livscykeln för snabbt växande företag, så kallade gaseller, överrensstämmer
med de teorier som beskriver tillväxt. Då tillväxt ofta ingår i företags vision är det även intressant att
försöka urskilja generella faktorer hos gasellerna, som uppenbarligen bedrivit ett effektivt
tillväxtarbete.

Denna studie kommer att utgå från ett antal teorier som rör företags livscykel och tillväxt. Dessa
kommer att jämföras med en empiri som utgår från ett antal snabbt växande företag som uppfyller
kriterierna för ett gasellföretag. Teorierna kommer att ge en uppfattning om hur företagen vuxit, genom
intern eller extern tillväxt. Studien kommer tydliggöra hur teorier kring tillväxtfaktorer som antal
sysselsatta, företagets ålder och ägare stämmer in på gasellerna. De livscykelteorier som presenteras
avser att beskriva tillväxtens påverkan på företaget och studien ämnar relatera dessa till de valda
företagen. Agentteorin kommer användas då den kan bidra till en förståelse av företagets förändringar
vad gäller exempelvis ägarförhållanden.

1.3 Problem
Med bakgrund i diskussionen ovan förs följande två frågeställningar fram:

• Förändras företagsgrundarens funktioner i samband med gasellföretagets tillväxt?
• Förändras företagsägandet i samband med gasellföretagets tillväxt?

1.4 Syfte
Då företagets grundare liksom ägare antas ha en betydande roll i gasellföretagets ledningsarbete kan
frågeställningarna ovan sammanfattas till ett syfte.

Författaren ämnar med detta arbete undersöka de förändringar som uppstår i företagsledningen i
samband med gasellföretagets tillväxt.

                                                       
6 Storey, D. (1994). Understanding the Small Business Sector. Londen: Routledge. s. 128.
7 Wiklund, J. (1998). Small Firm Growth and Performance. Jönköping: Jönköping International Business School. s. 263.
8 Penrose, E.T. (1959). The theory of the growth of the firm. Oxford: Basil Blackwell. s. 34.
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2 Metod
Detta kapitel inleds med en diskussion och förklaring av de vetenskapliga riktningar som valts för
genomförandet av den studie som redovisas med uppsatsen. Därefter presenteras den metod som valts
för studien liksom de problem som kan kopplas samman med metodvalet.

2.1 Teoretisk utgångspunkt
I denna studie har det hermeneutiska förhållningssättet valts. Hermeneutik kan fritt översättas med
tolkningslära och har som ett av sina ursprung teorier om bibel- och annan texttolkning9. I denna studie
har författaren, i likhet med hermeneutiska forskare, med sig en förförståelse vilken innehåller teorier,
referensramar, begrepp och värderingar. Denna förförståelse anses inom hermeneutiken vara en
tillgång för att tolka och förstå forskningsobjekt. Vid tolkandet växlar man mellan del- och
helhetsperspektiv. För att förtydliga den hermeneutiska tolkningen som en dynamisk process
presenterades den hermeneutiska cirkeln (se figur 1). Figuren illustrerar hur tolkningsprocessen pendlar
mellan del och helhet och hur dessa stödjer varandra.

Figur 1. Den hermeneutiska cirkeln. Källa: Gustavsson, B. (2004). Kunskapande metoder – inom samhällsvetenskapen. 3:e
uppl.. Lund: Studentlitteratur. s. 78.

2.2 Forskningsansats
Den deduktiva forskningsansatsen har i denna studie valts för att verifiera alternativt falsifiera
befintliga teorier mot en rad observationer. Den deduktiva principen utgår från att forskaren har en fast
förförståelseram som påverkar hur denne tolkar vissa upplevelser10. Förförståelseramen är uppbyggd
utifrån existerande litteratur. På motsvarande sätt har författaren tagit del av befintliga teorier och
jämfört dessa med det som är verklighet för ett antal företag.

2.3 Kvantitativ eller kvalitativ metod
Metodvalet i denna studie är av kvalitativ karaktär. Slutsatser är resultat av författarens tolkningar av
det empiriska materialet och inte alltid numeriskt mätbart. Forskningsprocessen försiggår i form av en
tvåvägskommunikation mellan författaren och forskningsobjekten vilket kan kopplas till det kvalitativa
forskningssättet11.

                                                       
9 Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2:a uppl.. Lund: Studentlitteratur. s. 33.
10 Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. s. 50.
11 Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2:a uppl.. Lund: Studentlitteratur. s. 73.

stöds av

HelhetDel
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2.4 Inriktning
Studiens inriktning bestäms med avseende på vilket resultat som är ämnat att uppnås. Denna studie kan
klassificeras som beskrivande samt förklarande. En beskrivande studie brukar också kallas
kartläggande och beskriver hur undersökningsområdet ser ut medan den förklarande studien syftar till
att belysa orsakssamband12. Denna klassificering anser författaren stämma in på studien då den ämnar
beskriva hur företagsledningen påverkas av tillväxt. Samtidigt ämnar författaren förklara denna
påverkan med hjälp av befintlig litteratur liksom en analys av inhämtad empiri.

2.5 Datainsamlingsmetod
Denna studie är uppbyggd av två slags underlag, primär- samt sekundärdata. Sekundärdata, vilket är
data som sedan tidigare dokumenterats, söktes av författaren för att möjliggöra en analys baserat på
teori och empiri13. Sökningen utgick ifrån databassökningar på ämnesorden tillväxt, ledning, gasell
samt SMF (små och medelstora företag). Dessa söktes i olika kombinationer på svenska liksom dess
ekvivalenta engelska begrepp i databaserna Libris och DiVA. Ur den litteratur som togs fram genom
databassökningen har referensförteckningarna använts som en källa för ytterliggare uppslag. Efter en
genomgång av funnen data har de, för studien, mest betydelsefulla teorierna sammanställt under
rubriken Teoretisk referensram.

Efter den ovan beskrivna litteraturstudien har primärdata erhållits genom att författaren har genomfört
en fallstudie i fem olika företag. En genomgång av företagens årsredovisningar för de sista tre åren
gjordes för att få en uppfattning om företagens verksamhet och ekonomiska situation. Nyckeltal från
dessa presenteras i empirikapitlet.

Företagens verkställande direktörer har besvarat en enkät och därefter intervjuats. Vid utformningen av
enkät liksom intervjuguide användes den teorietiska referensramen som en guide i sig för att frågorna
skulle täcka det undersökta området. Enkätens frågor var av sådan karaktär att respondenten kunde
tänkas behöva söka bland internt material för att kunna svara (se bilaga 1 – Enkätformulär). Av denna
anledning sändes enkäten via e-mail till respondenten några dagar före intervjutillfället. På detta sätt
kunde denne svara på alla frågor och lämna över enkäten i samband med intervjun. Tre av intervjuerna
skedde på respondentens arbetsplats, antingen i dennes kontor eller i ett annat avskilt rum. Två av
intervjuerna skedde över telefon. I dessa fall hade verkställande direktör skickat den ifyllda enkäten till
författaren som efter att ha gått igenom denna kunde genomföra telefonintervjun.

En kvalitativ intervju skall ge resultat som är tillförlitliga, giltiga och det skall även finnas möjlighet att
kritiskt granska de uppnådda slutsatserna14. Vid genomförandet av en kvalitativ intervju kan den öppna
alternativt den riktat öppna intervjuformen användas. Den öppna formen söker kunskaper på ett
övergripande plan medan den riktat öppna söker kunskap om redan definierade kvalitéer15. Då några
specifika faktorer har varit av intresse i denna studie kan genomförda intervjuer klassificeras som
tillhörande den riktat öppna formen.

Vid intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 2 – Intervjuguide) där frågorna gav fördjupade
kunskaper om förändringar i företagsledningarna. Frågorna var placerade i kronologisk följd där de
första frågorna behandla företagets tillkomst. Därefter följde frågor gällande verksamhetens marknad,

                                                       
12 Lekvall. P. & Wahlbin. C. (2001). Information för marknadsföringsbeslut. Göteborg: IHM Publishing. s. 26.
13 Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. s. 120.
14 Lantz, A. (1993). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. s. 13.
15 Ibid., s. 21.
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företagets livscykel och avslutningsvis företagets framtid. Under hela intervjun används öppna frågor
för att inte begränsa respondenten till i förväg bestämda svar, på detta sätt eftersträvades en nyanserad
beskrivning av företaget och dess ledningsfunktioner. Trots tydliga avgränsningar i frågorna tilläts
respondenten förklara och berätta runt frågorna och ämnet. I samband med intervjuerna blev
respondenterna även tillfrågade om möjligheten att namnge dessa och företaget de representerar i
studien, detta godkändes av samtliga. Respondenterna har även haft möjlighet att kontrolläsa utkast av
denna skrift innan den färdigställts. För att säkerställa att information ej gick förlorad togs anteckningar
löpande under intervjun. Snarast möjligt efter intervjutillfället fördes anteckningarna in i dokument
tillsammans med nödvändig utveckling av kommentarer för att minimera risken för att gå miste om
värdefull data. Den information som författaren ansett vara väsentlig för undersökningen presenteras i
empirikapitlet.

2.6 Val av företag och respondenter
Urvalet i denna studie består av företag som uppfyller kriterierna för ett gasellföretag då samtliga dessa
erfarit stor tillväxt under de senaste åren. Dessa är, som tidigare nämnts, att företaget:

• har offentliggjort minst fyra årsredovisningar
• har en omsättning som överstiger 10 Mkr
• har minst 10 anställda
• har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen
• har under samma period minst fördubblat sin omsättning
• samt har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt

Det har även gjorts en geografisk begränsning i urvalet av företag. Endast företag registrerade och med
kontor i Stockholms län ingår i studien för att underlätta författarens besök på företagen i samband med
intervjutillfällena. Totalt fem företag som uppfyller nämnda krav valdes för ytterliggare studier.

Då studien undersöker företagsledningens påverkan av tillväxt har en person med kunskap och inblick i
respektive företags historia och ledning valts för intervju. I samtliga fem företag är denna person
verksam i form av verkställande direktör.

2.7 Studerad tidsperiod
I denna studie har information om företag inhämtats gällande deras startår liksom de fyra sista
verksamhetsåren. Valet av tidsperiod grundas i kravet om fyra offentliggjorda årsredovisningar som är
uppställt för gasellföretag. Samtliga företag har bokslutsperioden 1 januari till 31 december trots att
detta ej var ett kriterium för att ingå i studien. Detta innebär att samtliga undersökta företag, utöver sitt
startår, jämförs under tidsperioden januari år 2001 till och med december år 2004. Händelser som skett
efter denna period ges ej något utrymme i denna studie.

Om tidsperioden är kort kan det vara svårt att skönja några mönster medan en lång tidsperiod kan göra
det svårt att hävda kausalitet mellan faktorer som studeras och tillväxt. Då studerade företag är
verksamma inom olika branscher kan det även antas vara svårt att göra generaliseringar baserade på
tidsaspekter. I denna studie har därför jämförelser i huvudsak gjorts i förhållande till omsättning
snarare än tid vilket även är fallet i huvudparten av valda teorier.
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2.8 Konstruktion av mått
Vid mätning av förändring kan utveckling mätas relativ eller absolut. Relativ förändring riskerar att
överskatta de små företagens utveckling medan den absoluta tenderar att överskatta de större företagen.
Enligt kriterierna för gasellföretag mäts dess utveckling i form av relativ omsättningsökning. Av denna
anledning har även författaren valt detta mått. Syftet med studien är ej att jämföra de olika företagen
vad gäller omsättningsutveckling varför den ovan beskrivna problematiken med relativa mått ej anses
påverka resultatet.

2.9 Metodproblematik
2.9.1 Validitet
Validitet innebär att det som har undersökts verkligen avspeglar det forskaren ämnat undersöka16.
Urvalet av företag liksom företagsrepresentant överrensstämmer väl med uppsatsens syfte att studera
ledningsfunktioner i tillväxtföretag. Författarens tolkningar och sammanställning har skett med
intentionen att hela tiden relatera dessa till studiens syfte.

Då studien ej undersökt samtliga gasellföretag utan på en djupare nivå endast behandlat fem stycken
bör viss restriktion göras beträffande dess allmängiltighet. Författaren önskar att slutsatser från studien
skall öka förståelsen inom området men är medveten om att samtliga gasellföretag ej överrensstämmer
med de fem studerade.

2.9.2 Reliabilitet
Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet17. En studie med hög reliabilitet skall ge samma
resultat vid upprepade undersökningar. I denna skrift redogörs för de teorier författaren utgått ifrån
liksom vilka frågor som ställts till respondenten och hur urval gått till. På detta sätt ges läsaren en
möjlighet att upprepa studien. Det studerade fenomenet är starkt kopplat till individer vilket gör att
stora skillnader kan antas existera. För att få samma resultat vid upprepade undersökningar bör därför
samma företag och respondenter ingå. Även tidpunkten för undersökningen kan tänkas påverka
resultatet. Strategier som kan uppfattas hos flertalet av de studerade företagen kan tänkas vara
gemensamma för andra företag i samma situation vilket i sig kan tyda på hög reliabilitet.

2.9.3 Objektivitet
Objektivitet innebär att den materiella och begreppsliga verkligheten existerar oberoende av det
mänskliga medvetandet.18 För att forskarens arbete skall vara objektivt krävs det att denne är medveten
om sina antaganden av verkligheten så att dessa ej tas för givet. I de genomförda intervjuerna kan
respondenten påverkas genom ledande frågor liksom att den intervjuande kan missuppfatta de givna
svaren. Författaren har med denna vetskap eftersträvat en objektivitet och öppenhet för respondentens
svar. Detta i sin tur har lett till många olika typer av svar på de öppna frågorna vilket försvårat
jämförbarheten mellan företagen och teorier.

                                                       
16 Gustavsson, B. (2004). Kunskapande metoder – inom samhällsvetenskapen. 3:e uppl.. Lund: Studentlitteratur. s. 62.
17 Ibid., s. 55.
18 Ibid., s. 11.
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2.9.4 Källkritik
Primär- såväl som sekundärdata kan vara orsaken till felaktig information. Vad som bör påpekas när
det gäller litteratur är att författarnas åsikter och värderingar kan spela in i deras skrivande, vilket kan
leda till att litteraturen inte är objektiv. Dessutom bör läsaren till litteraturen ta hänsyn till vem
upphovsmannen är och vem som är avsedd som mottagare19.

Då intervjuerna kan antas söka sådan information som företagsledaren uppfattar som känslig kan det
tänkas att företagen ej vill lämna ut korrekt eller för detaljerad information om verksamheten. Då
respondenten är verkställande direktör i sitt företag kan antagande göras att denne medvetet eller
omedvetet förskönar såväl företagsbilden som sin egen insats.

                                                       
19 Ibid., s. 85.
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3 Teoretisk referensram
I kapitlet presenteras sådan fakta som anses vara av väsentlighet för att skapa en optimal utgångspunkt
för resterande del av arbetet.

3.1 Tillväxtstrategier
Strategi är ett brett och generellt begrepp. Strategier berör en verksamhets långsiktiga överlevnad och
framgång20. Ämnesområdet är komplext då faktorer som påverkar en utveckling är många och av vitt
skilda slag. Mintzbergs definition av strategi, a pattern in a stream of decisions or actions21 innebär att
strategier kan vara såväl planerade som framväxande. Strategin behöver inte nödvändigtvis vara uttalad
eller resultatet av en rationell beslutsprocess. Enligt det planerade synsättet ses strategier som resultat
av en planerad verksamhet med vars hjälp företag kan agera proaktivt. Det framväxande synsättet
innebär att strategier ses som ett resultat av det handlande och de verkliga beslut som fattas i
företaget22. Framväxande strategier formuleras genom de möjligheter som successivt dyker upp
eftersom företag måste se till att deras resurser stämmer överens med hur marknaden är utformad23.
Enligt beskrivningen ovan behöver inte strategier alltid vara explicit uttryckta och de behöver inte ses
som ett resultat av en rationell beslutsprocess. De kan förverkligas även om de inte har dokumenterats
eller är ett resultat av en väldefinierad planeringsprocess. Detta innebär att strategier kan utläsas ur ett
företags handlande, och de kan växa fram successivt. Ett företags realiserade strategier, det vill säga de
strategier som verkligen genomförs kan därigenom ses som kombinationer av planerade och
framväxande strategier. Tillväxtstrategier är sådana strategier som innebär en ökning i omsättning
och/eller personal. Hur denna tillväxt åstadkommes varierar. Nedan presenteras en vanlig uppdelning
på tillväxtstrategier som interna och externa.

3.1.1 Intern tillväxt
Intern tillväxt innebär att ökningen i omsättning och/eller personal grundas i en utveckling av den egna
verksamheten. Denna tillväxt benämns ofta som organisk. Begreppet organisk härstammar från
naturvetenskaperna och betecknar uppbyggnad kring kedjor av kolatomer. I överförd bemärkelse
används begreppet organisk tillväxt inom affärsvärlden för att beteckna en expansion utifrån en
befintlig företagskultur24. Normann kallar den interna tillväxten för utbredningsstrategier. Detta då
strategin siktar på utbredning av ett redan etablerat system eller en mogen affärsidé25.

3.1.2 Extern tillväxt
Många gånger är intern tillväxt ett alltför långsamt tillväxtalternativ för företagen, varför man i stället
förvärvar bolag26. Förvärv, fusioner och avyttringar brukar sammanfattas under begreppet extern
tillväxt för att påvisa att ökningen i omsättning och/eller personal ej grundas på den egna
verksamhetens utveckling. Extern tillväxt går även under beteckningen strukturaffärer eller M&A från
engelskans mergers and acquisitions27. Genom att köpa en rörelse eller aktier i ett bolag åstadkommer
företaget en språngvis tillväxt. Detta till skillnad mot organisk tillväxt som innebär en successiv
expansion relaterad till resurser som skapas i den egna rörelsen. Det finns en hel del forskning om
                                                       
20 Karlöf, B. & Helin Lövingsson, F. (2003). Management – begrepp och modeller. Stockholm: Ekerlid. s. 106.
21 Mintzberg, H. & McHugh, A. (1985). Strategy Formation in an Adhocracy. Administrative Science Quarterly, vol. 30:2, ss. 160-197.
22 Mintzberg, H. (1978). Patterns in Strategy Formation. Management Science, vol. 24:9, ss. 934-948.
23 Ibid., ss. 934-948.
24 Karlöf, B. & Helin Lövingsson, F. (2003). Management – begrepp och modeller. Stockholm: Ekerlid. s. 106.
25 Normann, R. (1975). Skapande företagsledning. Stockholm: Bonnier Alba. s. 156.
26 Karlöf, B. & Helin Lövingsson, F. (2003). Management – begrepp och modeller. Stockholm: Ekerlid. s. 202.
27 Ibid., s. 106.
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förvärv som metod för företagsutveckling. Forskningen visar att säljaren i det övervägande antalet fall
är den mer nöjda parten medan köparen i stor utsträckning är missnöjd med förvärvet och de företag
som varit framgångsrika kontinuerligt över lång tid endast i undantagsfall har gjort strukturaffärer.28

Normann kallar det som här beskrivits som extern tillväxt för konglomeratstrategi. Denna strategi
används av företag som vill uppnå finansiell synergi snarare än driftssynergi29. Strategin ökar på kort
sikt det egna företagets räntabilitet, vilket kan ske genom förvärv av andra företag som anses
undervärderade eller som kan förvärvas på fördelaktiga finansiella villkor.

3.2 Tillväxtfaktorer
3.2.1 Antal sysselsatta
Företagets storlek vad gäller antal sysselsatta är enligt flera forskare en betydelsefull förklaringsfaktor
vad gäller framtida tillväxt. Anledningen till detta kan vara att det är ett större steg för en ensam
företagare att anställa en person än för ett företag som redan har anställda30. Vissa forskare har funnit
att stora företag växer snabbare än små företag. Detta tolkas som att tillväxt inte sker slumpmässigt.
Det vill säga att företag som tidigare vuxit sannolikt kommer att fortsätta växa31. En direkt motsatt
slutsats har dock lagts fram av andra forskare, nämligen att mindre företag växer snabbare än större32.

3.2.2 Företagets ålder
Att företagets ålder har betydelse för dess tillväxt anser flera forskare. Att yngre företag växer mer än
äldre förklaras av en avtagande motivation hos företagsledaren33. När företaget börjar generera
tillfredsställande inkomster minskar motivationen för fortsatt tillväxt. Genomsnittsåldern för snabbt
växande förtag har i en studie uppskattats till att vara tio år yngre än de mer långsamt växande
företagen. Ett annat mönster som kan urskiljas i forskningen är de yngre företagens större utsträckning
att växa genom intern tillväxt jämfört med de äldre företagen34.

3.2.3 Företagets ägare
Hur företagets ägarförhållande ser ut påverkar enligt flera studier företagets tillväxt. Den
genomsnittliga tillväxttakten förefaller vara lägre i de fall företagsledaren själv äger företaget35. På
motsvarande sätt anses tillväxtorienterade företag vara mer intresserade av nya delägare36. Ytterliggare
en förklaring till att grundarägda företag ej anses växa i samma omfattning kan kopplas till deras
finanser. Ett företag som ägs av grundaren måste i större omfattning söka mer kortsiktiga
finansieringslösningar vilket kan påverka möjligheterna till tillväxt37. Man bör dock tillägga att denna
effekt delvis beror på att företag med en reell tillväxtpotential är mer intressanta för eventuella
delägare. Kunskaper och färdigheter anses även dessa påverka företags tillväxt. Ett företag som ägs och
leds av flera personer anses ha lättare för att uppnå dessa kunskaps- och färdighetskrav som behövs. Av
denna anledning har dessa företag bättre utvecklingspotential än övriga företag och växer därför mer38.
                                                       
28 Ibid., s. 106.
29 Normann, R. (1975). Skapande företagsledning. Stockholm: Bonnier Alba. s. 155.
30 Storey, D. (1994). Understanding the Small Business Sector. London: Routledge. s. 142.
31 Wiklund, J. (1998). Small Firm Growth and Performance. Jönköping: Jönköping International Business School. s. 128.
32 Storey, D. (1994). Understanding the Small Business Sector. London: Routledge. s. 142.
33 Ibid., s. 139.
34 Davidsson, P. & Delmar, F. (2001). Tillväxtföretag i Sverige: förekomst och utvecklingsmönster. I Davidsson, P., Delmar, F. &
Wiklund, J. Tillväxtföretagen i Sverige. Stockholm: SNS förl.. s. 101.
35 Wiklund, J. (1998). Small Firm Growth and Performance. Jönköping: Jönköping International Business School. s. 130.
36 Davidsson, P. & Delmar, F. (2001). Tillväxtföretag i Sverige: förekomst och utvecklingsmönster. I Davidsson, P., Delmar, F. &
Wiklund, J. Tillväxtföretagen i Sverige. Stockholm: SNS förl.. s. 267.
37 Storey, D. (1994). Understanding the Small Business Sector. London: Routledge. s. 146.
38 Ibid., s. 129.
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Då ägarnas intresse kan ligga i storleken på utdelning kan även detta antas påverka företagets förmåga
att växa. För att möjliggöra tillväxt måste företagsledarna ha en viss frihet i förhållande till aktieägarnas
krav för att kunna prioritera tillväxt före avkastningskraven39. Att åstadkomma denna frihet görs genom
att erhålla en tillräckligt hög vinstnivå eller genom ägarförhållanden som är sådana att
företagsledningens åtgärder ej kan kontrolleras av aktieägarna.

3.3 Livscykelteorier
Teorier om företagets livscykel beskriver olika faser i företagens utveckling. Flera forskare beskriver
företags tillväxt i en s-formad kurva (se figur 2). Forskarna delar sedan in kurvan i olika faser.
Tillväxtfaserna ställer specifika krav på ledningsformer, stilar, styrning och strategier. En organisations
tillväxt påverkar hur strukturen utformas och vilken karaktär denna får. Om roller och relationer inte
anpassas efter företagets tillväxt kommer det att uppstå problem. I allmänhet kan företagets sägas växa
från enkel och informell struktur till ökad formalisering och komplexitet40. Ichak Adizes menar att
varje företag och organisation, och därmed även deras affärsidéer, befinner sig i en slags livscykel41.
Adizes fokuserar på att ledningen måste anpassas till det stadium i cykeln där organisationen befinner
sig för tillfället. Genom att göra detta åstadkommer man en affärsutvecklingsprocess där man främjar
en långsiktig, balanserad tillväxt. Nedan presenteras tre livscykelteorier innan en sammanfattning av
dessa görs.

Figur 2. Företagets livscykel.

3.3.1 Normann
Enligt Normann består företagets livscykel av fyra faser. Det första stadiet i Normanns livscykelteori
kallas spjutspetsstadiet. I denna skall en vision eller sökritning utvecklas. Efter att företaget skickat ut
en spjutspets, följer ett nytt stadium i tillväxtcykeln, utvecklingsfasen. Utvecklingsskedet karakteriseras
av fortsatt kunskapsutveckling kring den avsedda affärsidén och hur den kan byggas upp, samtidigt
som man utvecklar konkreta produkter och system. Detta stadium är avslutat när företag har en klar
uppfattning om vilken marknad som skall erövras och på vilket sätt erövringen skall ske. De produkter
och system som skall ingå i affärsidén har då utvecklats och kanske testats på en mindre, lokal
marknad. Förtaget bör också ha en relativt god uppfattning om vilka resurser som kommer att behövas
och hur dessa bör organiseras för att kunna erövra reviret. Det tredje steget är marknadspenetrationen,
som innebär att man bygger upp resurser och skapar en organisation för erövring av marknaden. Detta

                                                       
39 Mueller, D. (1972). A Life Cycle Theory of the Firm. Journal of Industrial Economics, juli, 1972. ss. 199-219.
40 Bolman, L. G. & Deal, T. E. (1995). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. s. 73.
41 Adizes, I. (1997). Ledarskapets fallgropar. 3:e uppl.. Malmö: Liber ekonomi. s. 189.
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skede är ytterst svårt och kräver helt andra typer av kunskaper och ledning än de som behövs i de
tidigare skedena. Marknadspenetrationsstadiet gör också ofta stora anspråk på företagets finansiella
resurser. När reviret har erövrats, börjar ett fjärde stadium av exploatering och stabilisering. Slutligen
kan det ske en avveckling av affärsidén alternativt en successiv omdefiniering av affärsidén.42

3.3.2 Dyer
Dyer utvecklade en livscykelteori om kulturell förändring i familjeföretag. Förändringsprocessen
indelades i fyra faser. Den första fasen är att skapa företaget. I denna fas är företagets överlevnad
mycket väsentlig. Företaget är en angelägenhet för hela grundarens familj. Kapitalanskaffning är
problematiskt. Grundaren satsar på produktutveckling och marknadsföring. Den andra fasen i Dyers
teori innebär tillväxt och utveckling. Ansvar delegeras för att grundaren framgångsrikt skall kunna
behärska denna fas i utvecklingen. Grundarens kunskaper överförs om möjligt till de anställda. Nya
ledare tränas upp. I denna fas uppstår ofta konkurrens mellan familjemedlemmar och anställda om
ledningen. Grundaren träder tillbaka och nya ägare kommer in. Fas tre innebär att den andra
generationen tar över. De företag som överlever till denna fas har nu mognat. Grundaren är inte längre
den dominerande kraften. Företaget har en komplex ägarbild. Offentligt ägande och en professionell
företagsledning utmärker den fjärde fasen. För att företaget skall fortsätta att utvecklas behövs nytt
kapital, vilket erhålles genom börsintroduktion. En professionell företagsledning anställs om inte
familjen har den nödvändiga kompetensen.43

3.3.3 Churchill och Lewis
Churchill och Lewis delar in företagets livscykel i fem faser: existens, överlevnad, succé, take-off samt
resursmognad. I den första fasen, existensfasen, är företagets huvudsakligaste problem att skaffa
kunder och tillverka produkter eller utföra tjänster i enlighet med de order som tas in. Grundaren är
identisk med företaget. Grundaren utför alla viktiga uppgifter och är den som tillsammans med
släktingar och vänner, tillhandahåller kapital, energi och framåtanda. I den andra fasen,
överlevnadsfasen, har ett företag tillräckligt med kunder och en tillräckligt stor produktionsanläggning
för att de omedelbara existensproblemen skall vara överstökade. I stället blir kostnads- och
intäktskalkylering en viktig del av planeringen. De företag som når den tredje fasen, succé, delar
författarna in i två delgrupper. Ena gruppen, succé-frigörelse, består av företag vars grundare avser
frigöra sitt heltidsengagemang i företaget. Företagets omsättning och vinst är tillräcklig för att företaget
skall fortsätta i denna omfattning av verksamheten, förutsatt att marknaderna inte förändras på ett sätt
som den existerande företagsledningen inte kan hantera. Den andra gruppen, succé-tillväxt, är de
företag där grundaren konsoliderar företaget och frigör resurser för tillväxt. Det är succé-tillväxt
företagen som fortsätter till fas fyra. Take-off innebär snabb tillväxt med åtföljande lednings- och
finansieringsproblem. Grundaren delegerar beslutsfattandet till en anställd företagsledning och skaffar
kapital för att finansiera den snabba tillväxten. Grundaren dominerar, om denne fortfarande finns kvar i
företaget, genom aktiemajoritet och genom erfarenheten och kunskapen hos sin person. Fas fem
benämns resursmognadsfasen. I denna fas görs den största insatsen för att konsolidera och kontrollera
de finansiella vinsterna som kommit med den snabba tillväxten. Smådriftsfördelarna skall återskapas.
Företagets ledning professionaliseras. Grundaren och företaget är relativt separerade från varandra.44

                                                       
42 Normann, R. (1975). Skapande företagsledning. Stockholm: Bonnier Alba. s. 62.
43 Dyer, W. G. (1986). Cultural Change in Family Firms. San Francisco: Jossey-Bass. s. 132.
44 Churchill, N. C. & Lewis, V. L. (1983). The five stages of small business growth. Harvard Business Review, nr. 3. ss. 30-50.
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3.3.4 Sammanställning av livscykelteorier
Baserat på de ovan presenterade teorier kring ett företags livscykel kan en sammanställning av
författarnas faser göras (se tabell 1).

Tabell 1. Karaktäristika hos företagens livscykel i olika tillväxtfaser.

Författare Normann Dyer Churchill & Lewis
Fas 1 Skapa vision Skapa företaget Existensproblem

Fas 2 Utveckla affärsidéer, produkter
och system

Ansvar delegeras Kostnads-, intäktskalkylering

Fas 3 Bygg upp resurser och
organisationen

Komplex ägarbild Grundaren lämnar företaget
alternativt frigör resurser för
tillväxt

Fas 4 Snabb tillväxt, lednings- och
finansieringsproblem

Fas 5

Stabilisering på marknaden Spritt ägande, professionell
företagsledning

Konsolidera och kontrollera

De olika teorierna om företags livscykel som har beskrivits i detta kapitel bidrar till förståelsen av
förändringar som uppkommer beroende av företagets tillväxt. I småföretag kan verksamheten ledas av
en person. Denna person är oftast företagets grundare och ägare. Grundaren bildade företaget för att
förverkliga en idé. Ett entreprenörskap som utövas av företagets grundare när organisationen är liten
har sitt ursprung i grundarens prestationsbehov45. Detta prestationsbehov kan tolkas som en strävan
efter tillväxt. Styrkan i småföretagets organisation utmärks av informella beslutskanaler, ständig
interaktion mellan ägare och anställda, flexibilitet när det gäller produktions- och
marknadsomställningar och starka gemensamma ideal46. När fler människor och aktiviteter skall
samordnas måste förändringar i ledningssättet göras. Ledningsorganisation och ledningsinnehåll skall
anpassas för att överensstämma med den förändrade situation som uppstår. Företagets tillväxt leder till
behov av fler människor i ledningen. Nya människor knyts till chefsbefattningar och administrativa
hierarkier inrättas47. Tillväxten är resurskrävande och kräver tillskott av nya aktörer med ny kompetens
och nya finansiella resurser. Dessa behov utgör anledningar till att nya ägare lockas till ett växande
företag.

3.4 Agentteori
Agentteorin fokuserar på konflikten mellan ägarnas och chefernas intressen. I teorin betecknas ägarna
som principaler och cheferna som agenter då dessa skall agera utifrån principalernas intressen snarare
än sina egna48. Det agentteoretiska synsättet utgår från antagandet om att cheferna i första hand söker
tillfredsställa sina egna intressen49. Baserat på detta synsättet väljer principalerna mellan olika
styrningsstrategier, beteendestyrning eller resultatstyrning50. För att kunna styra agenternas beteende
krävs kontroll och övervakning, något som ofta åstadkoms genom ytterliggare en ledningsnivå. Om
                                                       
45 McClelland, D. (1967). The Achieving Society. New York: Free Press. s. 88.
46 Burns, T. & Stalker, G. (1994). The Management of Innovation. Oxford: Oxford Univ. Press. s. 53.
47 Bohman, H. (1984). Planering i mindre och medelstora företag. Umeå: Inst. för företagsekonomi, Univ. s. 146.
48 Hatch, M. J. (2002). Organisationsteori – moderna, symboliska och postmoderna perspektiv. Lund: Studentlitteratur. s. 366.
49 Furubotn, E. & Pejovich, G. (1972). Property rights and economic theory: A survey of recent litterature. Journal of Economic
Litterature, vol. 10, september. ss. 1137-1162.
50 Hatch, M. J. (2002). Organisationsteori – moderna, symboliska och postmoderna perspektiv. Lund: Studentlitteratur. s. 366.
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principalerna istället väljer resultatstyrning utvecklar dessa kontrakt. Med hjälp av kontrakt ser
principalerna till att agenternas egenintressen överensstämmer med sina egna. Kontrakten är utformade
på sådant sätt att belöningar utgår till agenterna baserat på aktiviteter som gynnar principalernas
intressen, som exempelvis tillväxt eller aktiekurs.

Agentteorin är starkt kopplad till företagets storlek. I småföretag är ofta ägare och beslutsfattare samma
person vilket eliminerar agenteoretiska konflikter. Allt eftersom företaget växer ökar dock behovet av
övervakning. När den nått en storlek där grundaren anställer individer till ledningspositioner kan
intresseproblematik uppstå51. En vanlig strategi vid ytterliggare tillväxt är att grundaren sprider riskerna
genom att sälja ut en viss del av aktiekapitalet. Enligt studier minskar grundarens intresse av företaget i
proportion till sitt eget finansiella engagemang52. När företaget väljer en försäljning av aktierna via en
aktiebörs är detta ytterliggare en strategi för att sprida riskerna. I detta läge visar marknaden om de
anser att agenterna har deras förtroende genom att investera eller sälja aktier i företaget53.

                                                       
51 Fama, E. F. & Jensen, M. C., (1983). Separation of ownership and control. Journal of Law Economics, vol. 26, juni. ss. 327-349.
52 Ibid., ss. 327-349.
53 Hirschman, A. (1972). Sorti eller protest – en fråga om lojaliteter. Stockholm: Rabén & Sjögren. s. 40.
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4 Empiri
Här redogörs det som framkom under den empiriska undersökningen. Först presenteras de utmärkande
dragen för gasellföretag. Därefter beskrivs de studerade företagens data från årsredovisningar, enkäter
och intervjuer.

4.1 Gasellföretag
Då denna studie ämnar studera en viss kategori företag, nämligen gasellföretag, kommer detta avsnitt
ge en lite tydligare bild av vilka företag dessa är. Som tidigare nämnts så myntades begreppet
gasellföretag av forskaren och egenföretagaren David Birch. Denna benämning har bland annat
anammats av närlingslivstidning Dagens Industri vilka varje år identifierar de svenska gasellföretagen.
De uppställda kriterierna är som tidigare nämnt att företaget:

• har offentliggjort minst fyra årsredovisningar
• har en omsättning som överstiger 10 Mkr
• har minst 10 anställda
• har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen
• har under samma period minst fördubblat sin omsättning
• samt har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt

4.1.1 Gasellföretag i Sverige
Gasellföretagen i Sverige har kartlagts under de senaste sex åren och sedan år 2001 har antalet företag
som lever upp till de ställda kriterierna ständigt minskat (se figur 3). Trots det minskade antalet företag
omsatte år 2005s gasellföretag över 70 miljarder kronor under verksamhetsåret 2004 och dessa hade
närmare 29 000 anställda.
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Figur 3. Antalet gasellföretag i Sverige. Källa: Olson, B. A., Gasellansvarig, Dagens Industri, Gasellkonferens, Stockholm
(2005-11-17).
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Av årets 652 gaseller är det 187 stycken som klassificeras som gasell för andra året i följd. Fyra företag
har uppfyllt kriterierna för ett gasellföretag samtliga sex år som kartläggning har gjorts (se figur 4).
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Figur 4. Antal företag som uppnår gasellkriterierna ett respektive flera år i följd. Källa: Olson, B. A., Gasellansvarig,
Dagens Industri, Gasellkonferens, Stockholm (2005-11-17).

I majoriteten av gasellföretagen uppgår antalet anställda till färre än 50 personer. Tolv procent av
företagen har mellan 50 och 99 anställda medan drygt 7 procent har fler än 100 (se figur 5).
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Figur 5. Antal anställda i gasellföretagen. Källa: Olson, B. A., Gasellansvarig, Dagens Industri, Gasellkonferens, Stockholm
(2005-11-17).
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Trots att över 60 procent av gasellföretagen har en omsättning som understiger 50 miljoner kronor visar
figuren nedan (figur 6) att det existerar företag med omsättning på över en miljard kronor som
klassificeras som gasellföretag.
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Figur 6. Omsättning (Mkr) i gasellföretagen. Källa: Olson, B. A., Gasellansvarig, Dagens Industri, Gasellkonferens,
Stockholm (2005-11-17).

Ett av kriterierna för ett gasellföretag är att omsättningen skall ha fördubblats över en treårsperiod. För
majoriteten av gasellföretagen ligger tillväxten under denna period mellan 100 och 199 procent. De
fem snabbast växande företagen hade samliga en procentuell tillväxt som översteg 1000 procent (se
figur 7).
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Figur 7. Procentuell tillväxt i gasellföretagen. Källa: Olson, B. A., Gasellansvarig, Dagens Industri, Gasellkonferens,
Stockholm (2005-11-17).
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Vid en kategorisering av gasellföretagens verksamhet framstår sex tydliga grupper. Gruppen Handel
och Bygg & Entreprenad täcker gemensamt mer än en tredjedel av samtliga gasellföretag.
Tillverknings- och transportföretag utgör bägge runt tio procent medan konsult- och IT-företag bägge
uppgår till fem procent (se figur 8). Gruppen övrigt består av verksamheter som gränsar mellan flera
grupper eller verksamheter som ej överstiger fem procent av samtliga verksamheter.
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Figur 8. Gasellföretagen uppdelade efter verksamhetstyp. Källa: Olson, B. A., Gasellansvarig, Dagens Industri,
Gasellkonferens, Stockholm (2005-11-17).

4.1.2 Gasellföretag i Stockholms län
Majoriteten av landets gasellföretag är registrerade i Stockholms län. Liksom för övriga landet har
antalet företag som uppfyller kriterierna för att gasellföretag minskat sedan år 2001 (se figur 9).
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Figur 9. Antalet gasellföretag i Stockholms län. Källa: Olson, B. A., Gasellansvarig, Dagens Industri, Gasellkonferens,
Stockholm (2005-11-17).
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Nedan (tabell 2) presenteras de 30 gasellföretag med störst procentuell tillväxt i Stockholms län. Fem
av dessa företag ingår i den fortsatta studien, dessa har placeringarna: 2, 16, 18, 24 samt 29.

Tabell 2. Snabbast växande gasellföretagen i Stockholms län. Källa: Placeringar enligt Dagens Industri, http://www.di.se
(2005-11-18), nyckeltal enligt AffärsData, http://www.ad.se (2005-11-18).
Placering Företagsnamn Verksamhet Anställda Omsättning 2004

(tusental kr)
Tillväxt på tre
år (procent)

1. Svensk Rökgasenergi Verkstad 10 25 599 1 057
2. Vårbergs Våtrumsteknik Värme- och sanitet 60 96 414 828
3. Paketpatrullen Tidningsdistribution 12 37 877 799
4. Webhallen Butikshandel med datorer 25 136 846 759
5. Plus Care Bemanning 35 26 409 752
6. Vascaia Organisationskonsult 25 10 976 718
7. Sale Nordic Field Marketing

Agency
Marknadsföring 62 55 197 697

8. Mekonomen Bilreservdelar 22 93 645 666
9. LK Pex Plast 22 43 753 601
10. iBusiness IT 27 22 875 571
11. Medborgarskolans Friskolor Utbildning 69 56 145 524
12. Västermalm Bar & Matsal Restaurang 15 11 029 500
13. Silentium Contact Teletjänster 114 45 312 498
14. Bromma & Botkyrka Bilskrot Partihandel med uttjänta

fordon
12 23 999 497

15. Ljusterö Sjö Rederi 18 19 457 453
16. AdLibris Internethandel 24 190 945 427
17. Larmassistans teknik Sverige Elinstallationer 15 46 475 425
18. Academic Work Sweden Bemanning 297 141 111 416
19. Stockholm Express Städ Lokalvård 33 17 316 401
20. PS Experiential Communication Företagsservice 24 53 667 390
21. Bergen Energi Teknisk konsult 18 45 556 386
22. Entertainment Distribution Enterab Nätdrift 32 439 942 374
23. Farfar Reklambyrå 17 20 476 345
24. Energibolaget i Sverige Handel med elektricitet 19 269 854 340
25. Ren Extra Lokalvård 43 14 198 328
26. Antula Healthcare Tillverkning av läkemedel 15 84 852 328
27. Plaza Publishing Group Utgivning av tidskrifter 23 46 411 299
28. Pointsec Mobile Technologies Utgivning av programvaror 34 96 381 289
29. Stockholms Plattsättnings Entreprenad 34 41 924 272
30. Roland Korsén Holding Byggkonsult 23 42 009 271

4.2 Företagspresentation
4.2.1 Vårbergs Våtrumsteknik
Vårbergs Våtrumsteknik är ett företag som utför renoveringar av flerbostadshus och stambyten på
general- och totalentreprenad. Arbetena utförs med egna rörmontörer, byggnadsarbetare och
platschefer. Nuvarande verksamhet tog sin början år 1999. Fördelning av de 60 personer som är
anställda idag är ungefär 30 som rörmontörer, 15 som byggnadsarbetare och 15 som tjänstemän som
dagligen arbetar med stambyten i någon form. Senaste årens tillväxt kan delvis kopplas till ett ökat
behov av stambyten. Företagets filosofi är att ett väl utfört arbete startar med ett gott samarbete. Av
denna anledning följs i princip samma arbetslag åt från byggarbetsplats till byggarbetsplats.

Omsättningen under 2004 uppgick till över 96 miljoner kronor vilket var en tillväxt på ungefär 828
procent sedan år 2001 (se figur 10). Denna tillväxt gav företaget en andraplats i Stockholms län i 2005
års gaselltävling anordnad av näringslivstidningen Dagens Industri. Företagets tillväxt har varit
organisk utan några fusioner med andra företag. Vårbergs Våtrumsteknik har i dagsläget tre
dotterbolag.
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Figur 10. Vårbergs Våtrumstekniks omsättning under perioden januari år 2001 till och med december år 2004. Källa:
Vårbergs Våtrumstekniks årsredovisning år 2002-2004.

Grundarna till Vårbergs Våtrumsteknik hade sedan tidigare kunskap om branschen. De uppfattade att
det fanns en marknad med stor potential och möjlighet för utveckling. Med en affärsidé där bred
kompetens ingick i form av totalentreprenör såg de sig som konkurrensstarka. Grundarna hade kapital
och gick därför in som finansiärer. Dessa har ej haft någon aktiv roll i företaget utan anställde
omgående en verkställande direktör som fortfarande innehar denna befattning (se figur 11).

I annat koncernbolag fast X X X X X
i samma bransch

Start 200101- 200201- 200301- 200401-
200112 200212 200312 200412

Figur 11. Grundarnas roll i Vårbergs Våtrumsteknik vid starttillfälle liksom perioden januari år 2001 till december år 2004.

Vårbergs Våtrumstekniks affärsidé har knappt förändrats sedan företaget grundades. Det har heller inte
funnits några interna eller externa händelser som påverkat företaget nämnvärt. Företagsledningen
arbetar på samma sätt som tidigare och tillväxten har inte lett till några problem i företaget. För
framtiden har företaget inga andra visioner än att växa och konkurrera med marknadsledande
konkurrenter i branschen.

Aktiemajoriteten har hela tiden funnits hos grundarna, från början 80 sedan 70 procent. Resterande
aktier återfinns hos verkställande direktör och arbetschefen. För övriga anställda övervägs ej någon
emittering av aktier, däremot får de anställda del av företagets vinst genom provisioner.
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4.2.2 AdLibris
AdLibris är en renodlad nätbokhandel som grundades år 1997. Idag sysselsätter företaget 18 personer
på kontoret i Stockholm och 20-40 personer vid distributionscentralen i Morgongåva. Bland de
anställda finns bland annat litteraturvetare, ekonomer och tekniker. Företagets ambition är att de skall
vara 30-50% billigare än den fysiska bokhandeln vid jämförelse av större bokkorgar av böcker.
Entreprenörs- och gör det själv-andan framhålls som karaktäristisk för företaget. De system som
används är de som grundarna byggt och de vidareutvecklas årligen för att bli mer effektiva och för att
kunna tillgodose anställdas och kunders önskemål.

Omsättningen under 2004 uppgick till över 190 miljoner kronor vilket var en tillväxt på 427 procent
sedan år 2001 (se figur 12). Denna tillväxt gav företaget en 16:e plats i Stockholms län i 2005 års
gaselltävling anordnad av näringslivstidningen Dagens Industri. Företagets tillväxt har varit organisk
utan några fusioner med andra företag. AdLibris har ett dotterbolag och är minoritetsägare i ett annat
företag.
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Figur 12. AdLibris omsättning under perioden januari år 2001 till och med december år 2004. Källa: AdLibris
årsredovisning år 2002-2004.

Företaget AdLibis startades hemma hos en av grundarna. I dennes kök satt han tillsammans med tre
kollegor från Andersen Consulting, nuvarande Accenture, och funderade över affärsidéer. Idén som
blev grunden till AdLibris var att sälja böcker på nätet till ett lågt pris men samtidigt ha hög kvalitet på
servicen. De fyra IT-konsulterna var vana att jobba med processutveckling och automatisering vilket nu
skulle användas till att ta fram ett effektivt system. Grundarna såg att det fanns utrymme att dra nytta
av ny teknik för att skapa en lönsam verksamhet. Grundarna har haft en central ställning i företaget
sedan starten, i styrelsen såväl som verkställande direktör, utvecklingschef med mera (se figur 13).
Nuvarande verkställande direktör började arbete i företaget 1998, ett år efter att företaget grundats. År
2002 tog han över VD-posten och den tidigare VD:n stannade kvar i företaget som utvecklings- och
operativ chef. Anledningen till denna förändring var att den tidigare VD:n har entreprenörsegenskaper
och stora visioner vilka för större utrymme inom utvecklingsområdet. Nuvarande VD ser mer till
helheten och passade därför i denna befattning.
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I bolagsstyrelsen X X X X X

Som VD X X

I företagsledningen i övrigt X X X X X

Som teknisk chef X X X X

Som produktutvecklare X X X X X

Start 200101- 200201- 200301- 200401-
200112 200212 200312 200412

Figur 13 . Grundarnas roll i AdLibris vid starttillfälle liksom perioden januari år 2001 till december år 2004.

AdLibris affärsidé är den samma som vid företagets grundande. Företaget gör varje höst en
återuppbyggnad av företaget från grunden. På detta sätt försöker man ständigt utveckla och
effektivisera företaget. Företagsledningen är mycket kostnadsmedvetna och försöker ständigt minimera
stora som små utgiftsposter. Det har inte funnits några interna eller externa händelser som påverkat
företaget nämnvärt och företagsledningens arbete sker på samma sätt som tidigare. Företagsledningen
tror att marknaden kommer öka i framtiden vilket kommer leda till fortsatt tillväxt för företaget.

Aktiemajoriteten har hela tiden funnits hos grundarna, från början 100 för att sedan minska till år 2004
års innehav på 68 procent. Detta innehav har fördelats mellan grundarna och bekanta till dessa. Under
åren har denna del minskat framför allt då externa ägare uppnått 20 procent av aktieinnehavet.
Bokförlaget Natur och Kultur gick in som ägare till 10 procent av aktierna år 2004 och några procent
ägs även av andra anställda än grundarna. De aktier som sålts till externa intressenter kommer
huvudsakligen från aktieägare som ej är aktiva i företaget. Företaget överväger ej att emittera aktier till
de anställda, däremot får de anställda del av företagets vinst genom bonus. Företaget har ett
bonussystem baserat på resultat jämfört med budget där samtliga anställda får lika stor del om
resultaten uppnås.

4.2.3 Academic Work Sweden
Academic Work Sweden är Sveriges största bemanningsföretag för studenter och är experter på
uthyrning och rekrytering av unga akademiker. Företaget nuvarande verksamhet grundades år 1998 av
tre universitetsstuderande. Företagets syfte var från början att sammanföra studenter som vill jobba vid
sidan av sina studier med företag som har behov av personal på deltid, numera förmedlas såväl deltids-
som heltidsuppdrag och rekryteringar. Företaget har en databas innehållande 35 tusen studenter från
svenska universitet och högskolor. Företaget sysselsätter närmare 60 personer internt på kontoren i
Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Antalet uthyrda konsulter uppgår till cirka 1 500
personer varje månad.

Omsättningen under 2004 uppgick till över 140 miljoner kronor vilket var en tillväxt på 416 procent
sedan år 2001 (se figur 14). Denna tillväxt gav företaget en 18:e plats i Stockholms län i 2005 års
gaselltävling anordnad av näringslivstidningen Dagens Industri. Företagets tillväxt har varit organisk
utan några fusioner med andra företag. Academic Work Sweden har i dagsläget ett dotterbolag.
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Figur 14. Academic Work Swedens omsättning under perioden januari år 2001 till och med december år 2004. Källa:
Academic Work Swedens årsredovisning år 2002-2004.

Academic Work Sweden grundades, som nämnts ovan, av tre studenter. En av dessa hade viss
erfarenhet av bemanningsbranschen och de såg att många av deras studiekamrater skulle gå att hyra ut
till företag. De visste från början inte hur stor marknaden var eller vilka tillväxtmöjligheterna var.
Grundarna har sedan företagets början haft en central roll, de tre grundarna återfinns i befattningarna
verkställande direktör, vice verkställande direktör och som personalchef (se figur 15).

I bolagsstyrelsen X X X X X

Som VD X X X X X

I företagsledningen i övrigt X X X X X

Start 200101- 200201- 200301- 200401-
200112 200212 200312 200412

Figur 15. Grundarnas roll i Academic Work Swden vid starttillfälle liksom perioden januari år 2001 till december år 2004.

Företagets affärsidé har inte förändrats nämnvärt sedan grundandet. Det har heller inte funnits några
interna eller externa händelser som påverkat företaget. Företagsledningen arbetar på samma sätt som
tidigare och tillväxten har endast lett till vissa strukturella problem i samband med större organisation.
Företagets vision innebär en fortsatt tillväxt och att vara bättre än konkurrenterna.

Aktiemajoritet har hela tiden funnits hos grundarna, från början 100 procent för att sedan minska till år
2004 års innehav på 59 procent. Externa finansiärers ägarandel har ökat till 38 procent liksom övriga
anställda som innehar 3 procent. Anledningen till försäljning till externa aktörer kan kopplas till
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kapitalbehov för vidare tillväxt. Företaget överväger att emittera aktier till samtliga tillsvidare anställda
för att öka deras commitment. De anställda får dessutom del av företagets vinst genom provisioner.

4.2.4 Energibolaget i Sverige
Energibolaget i Sverige bedriver handel med elektricitet. De producerar ingen el själv utan köper den
där den är billigast för dagen. Elen säljs sedan till företag med en elförbrukning på mer än 50 tusen
kWh/år samt privatpersoner i lägenhet. Potentiella kunder kontaktas över telefon med erbjudande om
att byta elleverantör. Företagets organisation är begränsad till knappt 40 personer och fakturering,
kredithantering, IT-utveckling och andra administrativa tjänster outsourcas. Företagets nuvarande
verksamhet grundades 1999 och har idag mer än 150 tusen kunder i Sverige.

Omsättningen under 2004 uppgick till närmare 270 miljoner kronor vilket var en tillväxt på 340
procent sedan år 2001 (se figur 16). Denna tillväxt gav företaget en 24:e plats i Stockholms län i 2005
års gaselltävling anordnad av näringslivstidningen Dagens Industri. Företagets tillväxt har varit
organisk utan några fusioner med andra företag. Energibolaget i Sverige har i dagsläget ett dotterbolag
på den finländska elmarknaden.
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Figur 16. Energibolaget i Sveriges omsättning under perioden januari år 2001 till och med december år 2004. Källa:
Energibolaget i Sveriges årsredovisning år 2002-2004.

De fyra grundarna till Energibolaget i Sverige hade sedan tidigare erfarenhet av elmarknaden från
elbolag där de varit kollegor. När företaget de tidigare arbetat på köptes upp såg de sig om efter
alternativ. De fyra grundarna fick kontakt med ett amerikanskt investmentbolag som gick in som
finansiär vid grundandet. Grundarna har sedan företagets start haft en central ställning i företaget i form
av verkställande direktör, administrerare liksom två säljfunktioner (se figur 17).
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I bolagsstyrelsen X X X X X

Som VD X X X X X

Som säljare X X X X X

Start 200101- 200201- 200301- 200401-
200112 200212 200312 200412

Figur 17. Grundarnas roll i Energibolaget i Sverige vid starttillfälle liksom perioden januari år 2001 till december år 2004.

Energibolaget i Sverige riktade sig till en början mot företagskunder. Det amerikanska
investmentbolaget krävde noggranna planer av företaget och de kände press att prestera. Efter två års
verksamhet ansågs inte täckningsbidraget för dessa kunder vara tillräckligt högt varför man gick in på
privatpersonsmarknaden. Detta ledde till en stor tillväxt och i samband med detta förbättrades även
försäljningen riktad mot företagen. Den snabba tillväxten har lett till ökad delegering. För att klara av
tillväxten har arbetsgrupper med olika funktioner, som exempelvis expansionsgrupper, bildats.
Företaget har en vision om fortsatt tillväxt där en omsättning på 1 miljard kronor skall uppnås inom
några år.

Aktiemajoriteten har hela tiden legat hos det amerikanska investmentbolaget Acces Industries med ett
aktieinnehav på 70 procent. Grundarna har sedan verksamhetens start innehavt 30 procent av aktierna.
För övriga anställda övervägs ej någon emittering av aktier, istället får de anställda del av företagets
vinst genom tantiem om mål uppfylls. Denna belöning är lika stor för samtliga anställda och dessutom
reser samtliga till en ny huvudstad varje år på konferens. Investmentbolaget har individer
representerade i företagets styrelse. Grundarna har stor inverkan på verksamheten och
investmentbolaget ingår i beslutsfattandet om affärsplanerna som årligen ställs upp liksom på de möten
som hålls varje månad.

4.2.5 Stockholms Plattsättnings
Stockholms Platssättnings bedriver entreprenadverksamhet inom plattsättning i stora nybyggnationer
och stambyten liksom hos enskilda privata kunder. Nuvarande verksamhet tog sin början år 1998. En
gynnsam byggmarknad liksom ökat intresse för plattsättning har hjälpt företaget att växa. Företaget
sysselsätter 30-talet individer.

Omsättningen under 2004 uppgick till närmare 42 miljoner kronor vilket var en tillväxt på 272 procent
sedan år 2001 (se figur 18). Denna tillväxt gav företaget en 29:e plats i Stockholms län i 2005 års
gaselltävling anordnad av näringslivstidningen Dagens Industri. Företagets tillväxt har varit organisk
utan några fusioner med andra företag. Stockholms Plattsättnings är i dagsläget delägare i ett annat
företag.



31

11263

22891

27111

41924

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

200101-200112 200201-200212 200301-200312 200401-200412

Bokslutsperiod

O
m

sä
ttn

in
g 

(t
kr

)

Figur 18. Stockholms Plattsättnings omsättning under perioden januari år 2001 till och med december år 2004. Källa:
Stockholms Plattsättnings årsredovisning år 2002-2004 .

Stockholms Plattsättnings grundades av fyra personer. Samtliga hade sedan tidigare kunskaper inom
plattsättning och de hade en vision om att bli egenföretagare. Företagets nuvarande verksamhet
grundades, som nämnts ovan, år 1998. År 2000 fick en av grundarna befattningen verkställande
direktör. Av övriga grundare har en lämnat företaget, en är plattsättare och en ses som företagets
mentor, denne har även en ekonomifunktion i företaget (se figur 19).

I bolagsstyrelsen X X X X X

Som VD X X X X

I annan funktion
- plattsättare X X X X X

- ekonomifunktion X X X X X

Start 200101- 200201- 200301- 200401-
200112 200212 200312 200412

Figur 19. Grundarnas roll i Stockholms Plattsättnings vid starttillfälle liksom perioden januari år 2001 till december år 2004.

Företagets affärsidé har inte förändrats nämnvärt sedan grundandet. Att företaget växt kommer mycket
av att marknaden vuxit och då har företaget vuxit med. Marknaden har på detta sätt gynnat
utvecklingen av företaget, dock uppfattas viss brist på plattsättare vilket försvårar ytterliggare tillväxt.
Företagsledningen ser även att ytterliggare tillväxt är kapitalkrävande och inte alltid eftersträvansvärt.
Företagsledningen anser därför att ytterliggare tillväxt ej är att föredra, istället kan det bli aktuellt med
nya dotterbolag för att behålla den mindre organisationens fördelar.
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Samtliga aktier har sedan verksamhetens början innehafts av företagsledningen. Företaget överväger ej
att emittera aktier till de anställda och de har inte heller något annat belöningssystem utöver lönen.
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5 Analys
Detta avsnitt redovisar kopplingar mellan den teoretiska referensramen och den insamlade empirin.

5.1 Tillväxtstrategier
Tillväxtstrategier beskrevs i kapitlet Teoretisk referensram som strategier som innebär en ökning i
omsättning och/eller personal. Det framgick även att strategier kan vara såväl planerade som
framväxande, därav behöver de ej vara resultat av rationella beslutsprocesser. Vid studie av
gasellföretagen var det tydligt att bägge formerna var representerade.

I Vårbergs Våtrumsteknik uppfattade grundarna redan från början att det fanns en marknad med stor
potential och möjlighet för utveckling. Företagets strategi var att företaget skulle växa och detta internt
vilket kan ses som en planerad strategi. Grundarna såg att marknaden för stambyten skulle öka vilket
skulle leda till en naturlig tillväxt i företaget vilket kan uppfattas som en framväxande strategi.
Företagsledningen har en uttalad vision om fortsatt tillväxt och denna strategi faller under begreppet
planerad.

Grundarna till AdLibris hade inte några tidigare erfarenheter av bokhandeln utan såg utrymme att dra
nytta av ny teknik för att skapa en lönsam verksamhet. Deras strategi har varit planerad och tillväxten
har skett internt. Deras ständiga utveckling och effektivisering är även de planerade tillväxtstrategier.

Företagsledningen i Academic Work Sweden visste ej från början hur stor deras marknad var och hur
tillväxtmöjligheterna såg ut. De första årens tillväxt kan i stor utsträckning klassificeras som resultat av
en framväxande tillväxtstrategi. Ledningsbesluten har rört den operativa verksamheten och inte
tillväxten. Denna har istället varit en konsekvens av övriga beslut. Numera finns en vision om fortsatt
tillväxt och en mer planerad tillväxtstrategi används.

De fyra grundarna till Energibolaget i Sverige hade som grundläggande mål att starta ett gemensamt
elbolag. Tillväxtkraven blev tydliga när de fick kontakt med dess investerare, ett amerikanskt
investmentbolag. Dessa hade tillväxt- och avkastningskrav vilka gjorde att tillväxtstrategier togs fram
och dessa var i hög grad planerade. Investmentbolaget är fortfarande huvudägare i företaget och ställer
lika höga krav som tidigare varför företaget måste planera sin tillväxt. För att klara detta bildas inom
företaget grupper med olika funktioner, exempelvis expansionsgrupper.

Stockholms Plattsättnings grundare hade en vision om att bli egenföretagare. Det var framförallt det
egna styrandet som lockade och inte tillväxten. Den gynnsamma byggmarknaden liksom det ökade
intresset för plattsättning har hjälpt företaget att växa vilket innebär att tillväxtstrategin har varit mer
framväxande än planerad. Företagsledningen nuvarande strategi är mer planerad och innebär en
stagnation då fortsatt tillväxt anses vara kapitalkrävande. Om det blir aktuellt med fortsatt tillväxt är
detta i form av nya dotterbolag.

Av den genomförda studien är det tydligt att de studerade företagen ej hade några gemensamma
strategier. Några hade redan från starttillfället haft som mål att växa och planerade strategier för detta,
samtidigt som andra fokuserade på verksamheten och tillväxten kom tillsammans med en förbättrad
marknad. Samtliga företag har i någon mån påverkats av tillväxten. Detta gör att de i dagsläget planerar
för hur företagets fortsatta utveckling skall se ut, om det innebär ytterliggare tillväxt eller stagnation.
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I den teoretiska referensramen presenterades två former av tillväxt, intern och extern. Intern tillväxt
innebär att ökningen i omsättning och/eller personal grundas i en utveckling av den egna verksamheten
medan den externa innebär tillväxt genom förvärv, fusioner och avyttringar. Ovan har formen av
tillväxt presenterats för några av företagen. Efter en genomgång av samtliga studerade företag står det
klart att endast intern tillväxt har förekommit hos företagen. Som ytterliggare kommer att beskrivas i ett
senare kapitel är samtliga studerade företag unga. Enligt forskning presenterad i den teoretiska
referensramen är yngre företag, som de studerade, mer benägna än äldre företag att växa genom intern
tillväxt. Att de studerade företagen växt internt kan antas ha med grundarnas intresse för branschen och
att driva en egen verksamhet. De har genom den interna tillväxten hela tiden varit delaktiga i
beslutsprocesser och kunnat påverka företagets utveckling.

5.2 Antal sysselsatta
I den teoretiska referensramen, kapitel 3.2.1 – Antal sysselsatta, diskuterades betydelsen av företagets
storlek vad gäller antalet sysselsatta. Bland forskare verkar det ej finnas någon enighet om hur antalet
anställda påverkar tillväxten.

Med hänvisning till figur 5 (sid 17), är det tydligt att fler företag med få anställda klassificeras som
gasellföretag än företag med fler anställda. Bland årets 652 gasellföretag hade 529 stycken färre än 50
anställda. Vad detta beror på är svårt att säga. Det behöver ej innebära att företag med färre anställda
växer snabbare. Det kan tänkas att företag med färre anställda i många fall även har lägre omsättning.
Som beskrivet i kapitel 2.9 – Konstruktion av mått, riskerar den relativa förändringen som mätts hos
gasellföretag att överskatta de små företagens utveckling. Det är även uppenbart att olika verksamheter
har olika stora personalkrav. En jämförelse mellan olika verksamheter kan därför leda till felaktiga
slutsatser. Baserat på ovanstående resonemang bör man ej utifrån denna studie dra några allmängiltiga
slutsatser gällande antal sysselsattas betydelse för tillväxten. Det är dock uppenbart att det bland
gasellföretagen finns en majoritet med företag med färre anställda.

5.3 Företagets ålder
Tidigare forskning tyder på att yngre företag växer mer än äldre, se kapitel 3.2.2 – Företagets ålder.
Detta fenomen förklaras med att motivationen för tillväxt avtar med tiden.

I de fem företag som studerats var tillväxtmotivationen uppenbar i vissa fall, men inte hos alla
företagsledningar, detta trots att samtliga företag kan anses vara unga. I Vårbergs Våtrumsteknik fanns
från start ett starkt intresse för tillväxt. Detta intresse är lika starkt idag med en uttalad vision om
fortsatt tillväxt. Även i AdLibris har motivationen alltid varit hög. I Företagsledningen i Academic
Work Sweden var tillväxtmotivationen inte helt uppenbar till en början men är idag mycket tydlig med
fortsatt planerad tillväxt. Hos företagsledningen i Energibolaget i Sverige har motivationen ständigt
varit hög för tillväxt. Detta framförallt då deras investerare ställer krav på tillväxt. Detta krav existerar
fortfarande varför ledningen motiveras till fortsatt tillväxt. Företagsledningen i Stockholms
Plattsättnings har inte varit motiverade att växa utan i större utsträckning att genomföra ett kvalitativt
arbete. Idag anser de att tillväxt ej är eftersträvansvärt och motivation för detta finns ej.

Samtliga studerade företag kan betecknas som unga vilket överrensstämmer med teorin att yngre
företag växer snabbare än äldre. Av den genomförda studien kan dock teorin om avtagande motivation
ej verifieras. Hos företagen som vid grundandet hade tillväxtmotivation finns det inget som tyder på att
motivationen har avtagit. De företag som ursprungligen ej uppvisade någon motivation för tillväxt gör
det idag, för dessa har därmed motivationen ökat.
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5.4 Företagets ägare
Enligt teorier presenterade i kapitel 3.2.3 – Företagets ägare förefaller företag med externa ägare växa
snabbare än internt ägda. Av de studerade företagen innehas aktiemajoriteten i endast ett företag av
externa ägare, nämligen Energibolaget i Sverige. I övriga fyra företag ägs majoriteten av interna
intressenter som grundare, företagsledning med flera. Detta skulle kunna tyda på en skillnad mot vad
tidigare teorier menar. En tidigare presenterad teori menar att grundarägda företag ej anses växa i
samma omfattning på grund av finansiella skäl. Bland de studerade företagen kunde inte detta problem
återfinnas. Antingen hade grundarna eget kapital, exempelvis inom Vårbergs Våtrumsteknik, eller så
löstes finanserna genom en försäljning av ett mindre antal aktier, som i Academic Work Sweden. En
stor del av företagens tillväxt finansieras också av de resurser som verksamheten själv inbringar.
Ingenting i denna studie tyder på att ägandets föredelning skulle ha den påverkan som beskrivs i kapitel
3.2.3 – Företagets ägare.

I samma kapitel som hänvisas till ovan beskrivs teorin att ett företag som ägs av flera personer har
lättare att växa. Detta motiveras med att varje ägare innehar kompetens och att fler ägare därmed bidrar
till ökad kompetens för företaget. Detta överensstämmer väl med de fem studerade företagen. Samtliga
har delat ägarskap och i flertalet av dem kan olika egenskaper återfinnas bland respektive ägarna.

5.5 Företagets livscykel
I den teoretiska referensramen redogjordes för ett antal olika teorier angående företagets utveckling, så
kallade livscykler (se kapitel 3.3 – Livscykelteorier). Denna cykel beskrivs ofta i form av en s-formad
kurva där höjden representerar en storleksvariabel, ofta omsättning. I samband med olika faser längs
med denna kurva har man identifierat vissa fenomen hos företagen. Samtliga studerade företag har
under några år genomgått omfattande tillväxter och befinner sig en bra bit upp på den s-formade kurvan
(se figur 20). Företagens placering i kurvan kan hänvisas till de omsättningsförändringar de har erfarit.
Enligt figur 4 är det även uppenbart att få företag kan hålla en så hög tillväxttakt som kriterierna för
gaseller föreskriver mer än ett eller litet antal år vilket stämmer väl med denna placering. Med den
placering företagen har i kurvan borde företagen, enligt beskrivna teorier, se ut på ett visst sätt och
detta skall analyseras nedan.

Figur 20. Företagets livscykel. Rektangeln markerar de studerade företagens placering.

Normanns teori för företagets livscykel består av fyra faser. Samtliga studerade företag befinner sig
enligt Normanns teori i den tredje fasen. Denna fas, vilken beskrivs som marknadspenetration, innebär
att företaget bygger upp resurser och skapar en organisation för erövring av marknaden. Detta skede är
enligt Normann mycket svårt och kräver helt andra typer av kunskaper och ledning än de som behövs i
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tidigare skeden. Stadiet gör också stora anspråk på företagets finansiella resurser. Stockholms
Plattsättnings anser att de ej bör fortsätta växa vilket kan tyda på att de är på väg in i ytterliggare en fas,
en fas av stabilisering.

Även Dyers livscykelteori indelas i fyra faser. Enligt denna teori befinner sig de studerade företagen i
fas två. Denna fas kännetecknas av tillväxt och utveckling. I denna fas delegeras ansvar för att
grundarna skall kunna behärska utvecklingen. Grundarens kunskaper försöker man överföra till de
anställda och nya ledare tränas upp. Problem relaterade till ledningen uppstår ofta. Slutligen träder
grundaren tillbaka och nya ägare kommer in.

Churchill och Lewis delar in företagets livscykel i fem faser. De företag som når den tredje fasen,
succé, delar författarna in i två delgrupper. Ena gruppen, succé-frigörelse, består av företag vars
grundare avser frigöra sitt heltidsengagemang i företaget. Företagets omsättning och vinst är tillräcklig
för att företaget skall fortsätta i denna omfattning av verksamheten, förutsatt att marknaderna inte
förändras på ett sätt som den existerande företagsledningen inte kan hantera. Den andra gruppen, succé-
tillväxt, är de företag där grundaren konsoliderar företaget och frigör resurser för tillväxt. Samtliga
studerade företag har genomgått denna fas. Succé-tillväxt företagen fortsätter till fas fyra, take-off.
Take-off innebär snabb tillväxt med åtföljande lednings- och finansieringsproblem. Till denna fas
tillhör samtliga studerade företag. Enligt teorien så delegerar grundaren beslutsfattandet till en anställd
företagsledning och skaffar kapital för att finansiera den snabba tillväxten. Grundaren dominerar, om
denne fortfarande finns kvar i företaget, genom aktiemajoritet och genom erfarenheten och kunskapen
hos sin person. Av de studerade företagen är det, även denna gång, Stockholms Plattsättnings som är
närmast nästa fas, nämligen resursmognadsfasen. I denna fas görs den största insatsen för att
konsolidera och kontrollera de finansiella vinsterna som kommit med den snabba tillväxten.
Smådriftsfördelarna skall återskapas. Företagets ledning professionaliseras. Grundaren och företaget är
relativt separerade från varandra.

Av beskrivningen ovan bör de studerade företagen, i det stadium som de befinner sig i, se ut på ett visst
sätt. Grundarnas funktion skall enligt teorierna ha ändrats drastiskt från företagets startpunkt. De skall
enligt teorierna ha en mer tillbakadragen roll om de ens finns kvar i företaget. Företagsledningen skall
delegera mycket av ansvaret och fler hierarkiska nivåer skall ha bildats. Kraven på kompetens och
finansiella resurser gör att nya individer kommer in i organisationen på ledande befattningar.

Enligt teorierna ovan leder företagets tillväxt även till omfattande förändringar gällande
aktiefördelningen. Från att grundarna är i aktiemajoritet skall aktierna i denna fas i högre grad tillhöra
övriga anställda eller, ännu vanliga, externa intressenter. Denna förändring har sin grund i det ökade
kapitalbehovet hos företaget i anslutning till tillväxt. För att kunna växa krävs mer kapital varför
företaget säljer ut delar av aktiekapitalet. Att företag väljer att emittera aktier till anställda är även det
vanligt för att öka deras intresse för det egna företaget och dess resultat. Detta ämne kommer att
behandlas ytterliggare i kapital 5.6 – Företagets belöningspolicy.

5.5.1 Grundarens funktion
De ovan beskrivna förändringarna har uteblivit hos majoriteten av de studerade företagen. I Vårbergs
Våtrumsteknik har grundarna hela tiden haft en inaktiv roll i företagsledningen och istället delegerat
ansvaret till en anställd verkställande direktör. På detta sätt har grundarnas funktion i företaget inte
påverkats av företagets tillväxt.



37

AdLibris utveckling ligger närmare de presenterade teorierna. Den ursprunglige verkställande
direktören som även är en av grundarna och delägare i företaget lämnade denna post för att istället ta en
befattning som utvecklings- och operativ chef. Anledningen till detta var just den att han har
entreprenörsegenskaper. Dessa är lämpliga i ledningen i företags startskede men sedan krävs ett
holistiskt synsätt varför en anställd verkställande direktör anlitades.

Grundarnas centrala ställning i Academic Work Sweden och Energibolaget i Sverige har ej ändrats
sedan företagets början. Även grundarna i Stockholms Plattsättnings har haft nästan samma funktioner
sedan starten.

Trots att ett av företagen, AdLibris, har genomgått en ledningsförändring som överrensstämmer med
presenterade teorier är det uppenbart att övriga företag ej utvecklats i enlighet med dessa. Av den
genomförda studien finns det inget som tyder på att företagen påverkats negativt av den uteblivna
förändring som beskrivs av teorierna.

5.5.2 Ägandets fördelning
Den förändring av ägarandelar som beskrivs i teorierna är ej lika uppenbar i de studerade företagen (se
figur 21). I tre av företagen, Vårbergs Våtrumsteknik, Energibolaget i Sverige samt Stockholms
Plattsättnings, har ägarbilden knappt förändrats från att företaget grundats till idag. AdLibris och
Academic Work Sweden har dock genomgått förändringar. Grundarna till Academic Work Sweden har
minskat sitt aktieinnehav från 100 procent till år 2004 års nivå på 59 procent (det interna ägandet
uppgår till 62 procent). Deras försäljning av aktier kan kopplas direkt till ett behov av kapital. På
motsvarande sätt har AdLibris sålt aktier, försäljningen år 2004 var till bokförlaget Natur och Kultur.
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Figur 21. Företagens interna ägande vid startpunkten liksom under fyra bokslutsperioder.
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Vid en sammanställning av samtliga fem företags ägande framgår det att det externa ägandet ökar i
enlighet med presenterade teorier men inte i den förväntade utsträckningen (se figur 22). Den
förändring som skett är endast kopplad till två av de fem företagen. De studerade företagen kan därmed
inte anses agera på det sätt teorierna förespråkar. Att kapitalbehovet är så stort att företagen säljer ut
stora delar av aktieinnehavet verkar inte förekomma. Behovet tillfredsställs på andra sätt eller endast
delvis genom aktieförsäljning.
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Figur 22. Sammanställning av företagens ägande vid startpunkten liksom under fyra bokslutsperioder.

5.6 Företagets belöningspolicy
Agentteorin beskriver i den teoretiska referensramen hur ägarnas intresse kan skilja sig från de
anställdas. Det agentteoretiska synsättet utgår från antagandet om att de anställda i första hand söker
tillfredsställa sina egna intressen. I småföretag elimineras dessa konflikter då ägare och beslutsfattare
ofta är samma person. I det växande företaget inför ägarna fler leningsnivåer för att övervaka
verksamheten alternativt används en resultatstyrning där belöningar skall styra de anställdas agerande. I
den teoretiska referensramen nämns även hur en del av aktiekapitalet säljs ut för att sprida riskerna.
Hur ledningen har förändrats i de studerade företagen har presenterats i kapitel 5.5.1 – Grundarens
funktion. När det gäller företagens belöningspolicy så skiljer den sig något mellan de olika företagen.

Grundarna till Vårbergs Våtrumsenergi har, som tidigare beskrivits, sedan starten haft en inaktiv roll
och har haft en anställd ledning. Företaget överväger ej att emittera aktier till de anställda men
delägarskap ingick i verkställande direktörs och arbetschefens anställningskontrakt. På detta sätt
minskar grundarna risken för ett agerande från företagsledningens sida som ej överrensstämmer med
grundarnas intressen. Övriga anställda får del av företagets vinst genom provision. Denna gör att även
dessa har ett intresse av att företaget gör ett bra resultat och konflikter på en lägre nivå undviks.

I AdLibris ingår flera av grundarna i företagsledningen och även verkställande direktör är delägare i
företaget. På detta sätt överrensstämmer ledningens intresse med ägarnas. Till övriga anställda
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övervägs ej någon emittering av aktier. Företaget använder istället ett bonussystem för att motivera
dessa till att agera i enlighet med företagets mål.

I Academic Work Sweden består företagsledningen av grundarna. Dessa innehar en majoritet av
aktierna och företagets resultat påverkar därför även dem ekonomiskt. För att få samma känsla för
företaget hos de anställda övervägs en aktieemission till dessa. De anställda får dessutom ta del av
företagets vinst genom provisioner vilket gör att deras resultatmässiga intresse ökar.

De fyra grundarna i Energibolaget i Sverige är samtliga aktiva i företaget. Dessa innehar dock ej
aktiemajoritet. Deras innehav uppgår till totalt 30 procent, störst del hos verkställande direktör. Detta
innehav minskar risken för konflikt med majoritetsägaren då samtliga eftersträvar lönsamhet.
Majoritetsägaren har representanter i företagsstyrelsen och genom regelbundna möten säkerställs att
företagsledningens agerande överrensstämmer med majoritetsägarens intresse. Övriga anställda får
genom tantiem del av företagets vinst.

Grundarna i Stockholms Plattsättnings innehar hela aktiekapitalet liksom befattningar i
företagsledningen vilket minskar risken för konflikter. Företaget har dock inget belöningssystem utöver
lönen för resterande anställda vilket kan innebära agerande som inte alltid främjar företaget.

Att det växande företaget överväger emittering av aktier till sina anställda förekommer endast i ett av
de studerade företagen. Majoriteten använder dock belöningar i någon form, helt enligt teorierna, för att
sprida motivation och känsla för företaget.
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6 Slutsats
Detta avsnitt kommer, med problemformulering och syfte i åtanke, redovisa de slutsatser som kan dras
av studien. Slutsatserna grundar sig på den tidigare presenterade analysen.

Teorier kring företag och dess livscykel är det, som beskrivet i kapitlet Teoretisk referensram, gott om.
Författaren ville med denna studie ytterliggare undersöka dessa teorier. Den tidigare forskningen
tycktes ej ta hänsyn till den verklighet som snabbt växande företag erfar och detta skulle nu
undersökas. Syftet med studien konkretiserades till att undersöka de förändringar som uppstår i en
företagsledning i samband med företagets tillväxt.

6.1 Tillväxtstrategier
Utifrån den genomförda studien kunde tydliga skillnader skönjas mellan företagens strategiarbete.
Några hade redan från starttillfället haft som mål att växa och planerade strategier för detta, samtidigt
som andra fokuserade på verksamheten och tillväxten kom tillsammans med en förbättrad marknad.
Samtliga företag är idag medvetna om hur fortsatt tillväxt påverkar företagets lönsamhet vilket gör att
de planerar för hur företagets fortsatta utveckling skall se ut.

Det framgick av studien att samtliga studerade företag hade genomgått en rent intern tillväxt vilket kan
antas ha med grundarnas intresse för branschen och viljan att driva en egen verksamhet att göra.
Genom att tillämpa intern tillväxt har grundarna varit delaktiga i beslutsprocesser och kunnat påverka
företagets hela utveckling.

Slutsats:
• Från framväxande strategier utvecklas gasellföretagens strategiarbete mot mer planerande

strategier.
• Gasellföretagens tillväxt sker övervägande internt

6.2 Antal sysselsatta
Tidigare forskning har kommit till skilda slutsatser vad gäller antal sysselsattas betydelse för företagets
tillväxt. Av denna studie är det tydligt att fler företag med få anställda klassificeras som gasellföretag
än företag med fler anställda, vad detta beror på är dock svårt att säga. Det kan tänkas att företag med
färre anställda i många fall även har lägre omsättning vilket innebär att en mindre absolut
omsättningsökning ändå kan leda till en stor relativ förändring.

Slutsats:
• Gasellföretag består framförallt av företag med färre anställda

6.3 Företagets ålder
Tidigare forskning tyder på att yngre företag växer mer än äldre, och detta har förklarats med att
motivationen för tillväxt avtar med tiden. I den genomförda studien var samtliga fem gasellföretag
unga vilket överrensstämmer med tidigare forskning. Dock överrensstämmer inte den tidigare
förklaringen med en avtagande motivation på de studerade företagen. Hos företagen som vid
grundandet hade tillväxtmotivation finns det inget som tyder på att motivationen har avtagit. De företag
som ursprungligen ej uppvisade någon motivation för tillväxt gör det idag, för dessa har därmed
motivationen ökat.
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Slutsats:
• Studiens empiri överrensstämmer med teorin att yngre företag växer mer än äldre
• Motivationen minskar ej, som påstås i tidigare teorier, med tiden i gasellföretag

6.5 Företagets grundare
Enligt tidigare teorier bör de studerade företagens grundare ha en drastiskt förändrad funktion jämfört
med startpunkten. De skall enligt teorierna ha en mer tillbakadragen roll om de ens finns kvar i
företaget. Företagsledningen skall delegera mycket av ansvaret och fler hierarkiska nivåer skall ha
bildats. Kraven på kompetens och finansiella resurser gör att nya individer kommer in i organisationen
på ledande befattningar.

Trots att ett av de studerade företagen har genomgått en ledningsförändring som överrensstämmer med
presenterade teorier är det uppenbart att övriga företag ej utvecklats i enlighet med dessa. Företagens
ledningsfunktioner är nästan identiska med de vid startpunkten. Av den genomförda studien finns det
inget som tyder på att företagen påverkats negativt av den uteblivna förändring som beskrivs av
teorierna.

Slutsats:
• Företagsgrundarens funktioner förändras endast marginellt i samband med företagets tillväxt

6.4 Företagets ägare
Enligt tidigare teorier förefaller externt ägda företag växa snabbare än internt ägda. Då fyra av fem
studerade företag hade internt ägande kan dessa teorier ej verifieras. Teorierna menar att grundarägda
företags mindre tillväxtpotential grundas i finansiella skäl. Detta skäl motiverar också teorierna som
menar att aktiefördelningen med tillväxten skall ha gått från grundarna till delvis övriga anställda men
ännu vanliga till externa intressenter. Av den genomförda studien framgår det att det externa ägandet
ökar i enlighet med presenterade teorier men inte i den förväntade utsträckningen. Den förändring som
skett är endast kopplad till två av de fem studerade företagen. De studerade företagen kan därmed inte
anses agera på det sätt teorierna förespråkar. Att kapitalbehovet är så stort att företagen säljer ut stora
delar av aktieinnehavet verkar inte förekomma. Behovet kan finansieras av de resurser verksamheten
inbringar och endast till en mindre del används aktieförsäljning.

I de studerade företagen är det svårt att finna belägg för kapitalets inverkan på tillväxten så som
presenterat i teorier. Vad den finansiella fokuseringen i teorier beror på kan antas vara dess mätbarhet.
Svårare är det att beskriva behovet av kunskap och kompetens, något respondenterna i studien la större
värde i. Mycket talar därför för att kunskapskapital är betydligt viktigare än finansiellt kapital för
expansiva företag som gasellföretag.

Teorier som menar att företag ägt av flera individer växer snabbare än för företag med endast en ägare
stämmer väl med de studerade företagen som alla hade flera ägare. Detta kan härledas till teorien att
varje ägare innehar kompetens och tillsammans har ett företag med flera ägare större kompetens.
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Slutsats:
• Gasellföretag är i hög grad internt ägda
• Företagsägandet förändras endast marginellt i samband med företagets tillväxt
• Gasellföretag uppfattar ej kapitalbrist som ett hinder för ytterliggare tillväxt
• Studiens empiri överrensstämmer med teorin att företag med flera ägare växer mer än de med

endast en ägare

6.6 Företagets belöningspolicy
Agentteorin beskriver hur ägarnas intresse kan skilja sig från de anställdas. Denna diskrepans minskas
enligt teorierna exempelvis med olika belöningssystem. Att det växande företaget överväger emittering
av aktier till sina anställda förekommer endast i ett av de studerade företagen. Majoriteten använder
dock belöningar i någon form, helt enligt teorierna, för att sprida motivation och känsla för företaget.

Slutsats:
• Gasellföretag använder belöningar i någon form till sina anställda för att sprida motivation och

känsla för företaget

6.7 Slutord
De ovan presenterade slutsatserna beskriver gasellföretaget ur olika perspektiv och påvisar även vilka
marginella, om några, förändringar som uppstår i företagsledningen i samband med företagets tillväxt.
Detta innebär att gasellföretagets ledning, baserat på denna studie, ej genomgår de omfattande
förändringar som beskrivs i tidigare teorier och att de istället kännetecknas av en oföränderlighet.
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7 Förslag till fortsatt forskning
Här redovisas de tankar som uppkommit under studien och som kan vara intressanta vid framtida
studier, både utifrån denna studies resultat liksom de funderingar som uppstått under genomförandet.

Med vetskapen att majoriteten av gasellföretag endast uppfyller kriterierna för dessa ett eller två år
väcks snart frågan om vad som händer sedan. Då dessa företag omnämns som lyckade skulle deras
framtida eventuella lycka även vara av intresse. En sådan studie skulle kunna studera företag som
tidigare klassificerats som gaseller för att se hur de ser ut exempelvis fem eller tio år senare, liksom
undersöka hur utvecklingen har sett ut i exempelvis ledningsfunktionen.

Vidare skulle det vara av intresse att göra en jämförande studie mellan snabbt växande företag,
exempelvis gaseller, och långsamt växande företag. För att göra detta skulle företagen behöva befinna
sig i samma bransch och i många hänseenden påminna om varandra för att specifika variabler skulle
kunna urskiljas.

Efter genomförande av den studie som presenterats i detta arbete skulle en upprepning av denna studie
vara av intresse. En utveckling skulle vara att studera ett större antal gasellföretag i ett län alternativt på
riksnivå. En vidare utveckling skulle vara att kategorisera företagen exempelvis i branscher för att finna
branschspecifika variabler.
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Bilagor

Bilaga 1 – Enkätformulär
                       

 Gasellföretagets tillväxt         
                       
 Denna studie ligger till grund för ett examensarbete på Stockholms universitet. Den
 ämnar undersöka de förändringar som uppstår i en företagsledning i samband med  
 företagets tillväxt. Dina svar från denna enkät ger nödvändig bakgrundsinformation  
 inför kommande intervjutillfälle.              
                       
 I enkäten är svarsområdena vita samt understrukna för att göra det så tydligt   
 som möjligt för Dig att fylla i svaren.             
                       
 I slutet av enkäten finns utrymme för kommentarer. Om en fråga är oklar ombedes  
 Du att svara efter bästa förmåga och kommentera svaret i enkätens slut.    
                       
 Vänligen fyll i uppgifterna nedan innan Du börjar med enkäten!      
 Företag                    
 Ditt namn                  
 Din befattning                   
 Telefonnummer                  
 Mailadress                   
                       
                       
 På förhand, stort tack för Er medverkan!           
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 Vid frågor, kontakta Per Brinck, ekonomistuderande vid        
 Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet       
 Telefon: … – …                
 E-post: … @hotmail.com              
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 Företagets historia                 
 1. Vilket år bildades företaget?              
  År                     
                       
 2. Har namnbyte på företaget skett?             

   ja                    
   nej                    
                       
  Om ja, ange vilka namn företaget haft tidigare och vilka år       
  namnbyte skett                 
  Namn            År        
                       
                       
                       
                       
 3. Äger det egna företaget dotterbolag eller innehar det egna       
  företaget minoritetsandelar i andra företag?           

   ja                    
   nej                    
                       
  Om ja, ange namnet på de företag som antingen ingår som       
  dotterbolag eller som det egna företaget äger minoritetsandelar i.     
  Ange hur stor andel av aktierna som kontrolleras         
  Namn            Andel %      
                       
                       
                       
                       
 4. Har företaget fusionerats med något annat företag?         

   ja                    
   nej                    
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  Om ja, ange namnen på de viktigaste företag som nu ingår i ditt eget företag.  
  Ange endast de företag som nu helt införlivats i den egna verksamheten och  
  alltså inte längre finns kvar under eget namn. Ange även vilket år fusionen   
  gjorts och hur många anställda det införlivade företaget hade vid fusionstillfället
  Namn         År   Antal anställda    
                       
                       
                       
                       
 Företagets ägare                  
 5. Nedan finns en tablå med sex olika typer av ägare samt en öppen kategori   
  vilken används om övriga ej passar. Fyll i tablån med en uppskattning av hur  
  ägandet i grova drag fördelar sig procentuellt på olika ägarformer vid företagets
  startpunkt och under fyra specifika bokslutsperioder        
           200101- 200201- 200301- 200401-
        Start  200112 200212 200312 200412
  Bolagets grundare/                 
  deras familj(er)                 
  Företagsledningen/                 
  deras familj(er)                 
  Övriga anställda/                 
  deras familj(er)                 
  Annat eller andra                 
  rörelsedrivna företag                
  Förvaltande institution                
  eller större stiftelse                
  Andra externa ägare,                
  privatpersoner                  
  Annan kategori                 
                       
  Summa    100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  
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 I företaget arbetande aktieägare             
 6. Ingår delägarskap som en del av vissa anställdas anställningskontrakt?    

   ja                    
   nej                    
                       
  Om ja, beskriv kort på vilket sätt             
                       
                       
                       
                       
 7. Överväger företaget att emittera aktier/konvertibler till de anställda?    

   ja                    
   nej                    
                       
  Om ja, till vilka grupper och av vilka skäl?           
                       
                       
                       
                       
 8. Får de anställda del av företagets vinst på något annat sätt?      

   ja                    
   nej                    
                       
  Om ja, på vilket sätt?                

   Tantiem                  

   Provisioner                 

   Vinstandelsfond                
   Andra former av vinstandelar, beskriv vilka          
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 Företagets grundare                 
 9. Arbetade företagets grundare vid företagets starttillfälle eller      
  under verksamhetsperioden 200101-200412?          

   ja                    
   nej                    
                       
  Om ja,                    
           200101- 200201- 200301- 200401-
        Start  200112 200212 200312 200412
  I bolagsstyrelsen                 
                       
  Som verkställande                 
  direktör                   
  I företagsledningen                
  i övrigt                   
  Som teknisk chef                 
                       
  Produktutvecklare                 
                       
  Annan funktion                 
                       
                       
  Om nej, arbetade grundaren inom företagets intressesfär?       

   ja                    
   nej                    
                       
  Om ja,                    
           200101- 200201- 200301- 200401-
        Start  200112 200212 200312 200412
  Som konsult                  
                       
  I samma koncerns                 
  moderbolag                  
  I annat koncernbolag                
  i samma koncern                 
  I annat koncernbolag                
  i samma bransch                 
  I annan relaterad                 
  verksamhet                  
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 Kommentarer                  
 10. Använd utrymmet nedan vid behov för att utveckla eller kommentera dina svar
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Vissa justeringar har gjorts i det ovan presenterade enkätformuläret för att den skall passa in i detta
dokument. Justeringarna gäller endast avstånd mellan frågor och inga ändringar har gjorts i texterna
utöver borttagande av kontaktuppgifter. Justeringarna har inverkat på enkätens totala antal sidor vilken
i originalversionen uppgick till fem sidor.
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Bilaga 2 – Intervjuguide

Ursprung
1. Hur kom det sig att detta företag bildades? Vilka var motiven till eller visionerna bakom

bildandet av företaget?
2. Hur uppfattar Du att den kommersiella verkligheten och företagets utvecklingsmöjligheter var

vid starttillfället?
3. Vilken kompetens hade grundarna?

Marknaden
4. Vad är företagets affärsidé och hur har denna förändrats under företagets livscykel?
5. Hur vill Du karaktärisera företagets olika marknader?

Livscykel
6. Vilka externa och interna händelser eller utveckling har påtagligt påverkat företaget i något

avseende?
7. Vilka människor, företag eller organisationer anser Du har haft störst inflytande på företagets

utveckling och på vilket sätt har de påverkat företaget?
8. Förklara skälen till att nya ägare kommit in i företaget? Förklara specifikt skälen till

förekomsten av de olika ägartyperna i företagets ägarbild?
9. Hur ser företagets belöningspolicy ut? Får de anställda del av företagets vinst och i så fall hur

och varför?
10. Hur har grundarens roll och arbetsuppgifter förändrats sedan starten? Vad anser Du vara

anledningen till eventuella förändringar?
11. Hur har ledningsfunktionen förändrats sedan starten? Har individer på ledande befattningar fått

nya uppgifter eller lämnat företaget och i så fall varför.
12. Vilka problem i fråga om relationer och arbetsfördelning har det inneburit att företaget vuxit,

och hur har dessa problem lösts?

Visioner
13. Hur föreställer Du dig företaget på fem års sikt i termer av omsättningsutveckling,

organisatorisk utformning, ägande och ledning?

Övrigt
14. Godkänner Du att information från enkät och intervju presenteras i uppsatsen liksom företagets

och Ditt namn?


