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Sveriges Gaseller trotsa� krisen
• Stockholm har flest
Gasellforetag per invånare,
följt av uppstickaren
Norrbotten.
Di listar for
tolfte året i följd
de svenska
företag som
leder till
växtligan.
Bistrare
tider gör
dock att
antalet Gaseller
krymper - på två
år har skaran
mer än halverats.
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Varje dag om små
och medelstora företag
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Di FAKTA
Stockholm bästa länet igen
Antal Gasellföretag per 100 000 invånare

Antal Gasellföretag
( ) Fjolårets placering

Färre företag klarar provet
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De oroliga tiderna slår mot Gasellföretagandet.
Antalet Gaseller är i år det hittills lägsta sedan
Di började med Gaselltävlingen år 2000.
GRAFIK: ERIC BERGH

Källa: Di

Stockholm (1)
Norrbotten (4)
Dalarna (3)
Gävleborg (11)
Västra Götaland (9)
Jämtland (5)
Kalmar (7)
Västerbotten (14)
Orebro (2)
Oster9ötland (6)
Halland (17)
Gotland (21)
Västmanland (10)
Skåne (13)
Blekinge (19)
Up�sala (8)
Kronoberg (12)
Västernorrland (16)
Södermanland (20)
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Nästan alla branscher på minus
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Gasellerna firas
på åtta fester
I morgon, torsdag, är det pre

miär för årets Gasellfester där
Dagens industri utser de snab
bast växande företagen runt om

sons vd Klas Balkow och matprofilen
Renee Voltaire, som de senaste åren
har byggt upp ett snabbväxande och
lönsamt företag i sitt eget namn.

i landet.
Den 28 november visar det
sig vem som blir vinnarnas vin
nare, årets Supergasell.

Passande nog presenteras årets
första Gasellvinnare vid Falu gruva
i Dalarna - en anläggning som har
präglats av entreprenörskap ända
sedan gruvan började brytas, möj
ligen för över 1 000 år sedan.
Clas Ohlsons vd på scen
I Falun koras de snabbast växande
företagen iDalarnas län, Gävleborgs
län och Värmlands län.
Särskilt inbjudna gäster på sce
nen är bemmafixarkedjan Clas Ohl -

Prinsen prisar vinnaren
Gasellturnen drar därefter vidare till
yäxjö, Linköping, Umeå, Malmö,
Orebro, Göteborg och slutligen
Stockholm där den avslutas under
högtidliga former i stora salen iKon
serthuset.
Årets Supergasell, Sveriges snab
bast växande företag enligt Dagens
industris Gasellkriterier, kommer då
att få sitt pris av prins Daniel, väl
känd för att själv ha drivit företag
innan han inträdde i kungahuset.

ANDREAS NILSES
andreas.nilses@di.se
08-573 651 94
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De svenska Gasellföretagen fortsätter att utklassa

tillväxtreformer, som gör att de kan
komma i kapp oss, men vi sänker
takten. Sverige ligger fortfarande
under EU-snittet för investeringar
som andel av BNP:'

det övriga näringslivet i tillväxt. Det blir tydligt
när Di för tolfte året i rad listar landets bästa snabb
växare.
På tre år har de ökat försäljningen med 180 pro

Växer trots nedgång

cent och skapat 14 000 nya jobb. Men de är inte
immuna mot bistra tider, Gasellhjorden krymper.

Världens börser har fått skrämsel
hicka, återhämtningen är inställd,
den gamla krisen syns fortfarande.
Och - det stora speglas i det lilla.
För antalet företag som klarar
Di:s Gasellkrav - bland annat för
dubblad omsättning 2007-2010,
och organisk tillväxt under lönsam
het - är det hittills lägsta.
624 Gaseller är knappt hälften
mot för två år se , och en bra bit frän
vår historiska toppnotering 2008.
Men då skördade företagen fortfa
rande frukterna av högkonjunktu
ren.
Enbart på Gotland, i Sörmland,
Blekinge, Halland, Gävleborg och

Norrbotten har antalet Gaseller ökat
jämfört med 2010.
"Krisen spelar förstås roll, många
företag har inte kunnat växa efter
krisen och är försiktiga med inve
steringar", kommenterar Stefan
Fölster, chefsekonom på Svenskt
Näringsliv.
·

Ett bra tillväxtår
Och frågan år om vi har sett botten,

eftersom rekordåret 2008 blir ut
gångspunkt i nästa års tävling.
"2011 har möjlighet att bli ett bra
tillväxtår, tiden fram till sommaren
har varit ganska bra - men det blir
inte lika bra som 2008. Men sedan

m
Stefan Fölster, chefsekonom
på Svenskt Näringsliv och Dan
Johansson, vice vd på näringslivets
forskningsinstitut Ratio.

tyder mycket på att vi återigen f'ar
några tuffa år, en ny svår period'',
säger Stefan Fölster.
I sin nya prognos som publiceras
i dag, spår Svenskt Näringsliv att den
europeiska skuldkrisen skapar
osäkerhet under flera år framöver och påverkar sverisk tillväxt.
"Vi har egentJ.igen ett formidabelt
utgångsläge, men vi anstränger oss
inte. Många länder genomför stora

Enligt kreditupplysningsföretaget
UC:s nya undersökning växte alla
svenska aktiebolag med en omsätt
ning på mer än 100 000 kronor med
cirka 5 procent i fjol. Di:s Gaseller
växte under samma tid med hela
34 procent.
"De är väldigt viktiga för ekono
min. De växer även under konjunk
turnedgångar och kan minst kom
pensera för att andra företag krym
per eller avvecklas'', säger Dan
Johansson, vice vd på näringslivets
forskningsinstitut Ratio.
Han säger att detta är ett inter
nationellt fenomen, där typiskt sett
4-10 procent av företagen står för
50-100 procent av nettoökningen
av antalet jobb. I Sverige står en
ännu mindre andel för expansionen.
Di:s Gaseller omsatte under se-

naste räkenskapsåret tillsammans
22,2 miljarder kronor och hade
24 355 anställda. Sedan 2007 har
omsättningen ökat med 180 procent
(plus 14 miljarder kronor), och an
talet anställda med 135 procent (plus
14 000 personer).
Den genomsittliga Gasellen sålde
i fjol för 35Mkr och hade 39 anställ
da. Flest snabbväxare finns i Stock
holm - 226 stycken, en tredjedel av
alla, här går det nästan 11 Gaseller
på 100 000 invånare.
Jönköping i botten
Tillväxtnavet har flyttat till huvud
staden, Gnosjöandans Jönköpings
län rasade rejält i fjol - och nedgången fortsätter i år. Länet ligger nu
allra sist i Gaselltäthet.

"Man kan väl misstänka att ned
gången har att göra med att tillverk
ningsindustrin är extra hårt drab
bad i Jönköpings län, med många
underleverantörer'', säger Mattias
Nordqvist, professor i företagseko
nomi med inriktning på familje
företagande vid Cefeo, Center for

•

Family
Enter
prise and Owner
ship. Cefeo, in
rymt i Handels
högskolan i Jön
köping, studerar
bland annat vad
som händer vid
generationsväx
lingar hos farniljeföretag, en vanlig
Mattias Nordägandeform iJönqvist, professor
köpings län.
i företagseko
"Alltfler snabbnomi.
växande företag
säljs till personer utanför familjen
- till riskkapitalister som är ute efter
orealiserade tillgångar eller stora
internationella koncerner:'
Om ett företag blir uppköpt av en
koncern platsar det inte längre som
Gasellföretag, så är det inte automa
tiskt vid ett riskkapitalistköp, om det
köpta företaget bara byter ägare.
Tillverkningsindustrin står i år för
5 procent av Gasellföretagen - mot
16 för tre år sedan (2008). Handel
är en av få branscher som ökar sin

andel, andra är transport och kom
munikation samt vård och omsorg.
Bygg- och entreprenadföretagen
har nu varit den största kategorin
i sju av tolv Gasellår. Och de fortsät
ter att tuffa på, trots krisen, de är
färre än i fjol, men utgör ändå en
femtedel av alla Gaseller.

"Den branschen är visst konjunk
turkänslig, men f'ar man som bygg
företag ett stort projekt kan omsätt
ningen öka snabbt'', kommenterar
Stefan Fölster.
HANS STRANDBERG
hans.strandberg@di.se
08-573 652 42
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PRISUTDELARE. På Gasellfinalen i Stockholms konserthus kommer prins
Daniel att dela ut priset till årets Supergasell. Förra året var det finansminister
Anders Borg som öppnade kuvertet.

-
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Så görs Gasellundersökningen

Här prisas Gasellerna i höst

•Företagets fyra senaste årsredovisningar ligger till grund för Gasellun

•Falun 29 september: Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län

dersökningen, Dagens industris tävling i tillväxt.

• V äxjö 6 oktober: Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län

•Dessa kriterier gäller för att företaget ska utses till Gasell 2011:

•Linköping 13 oktober: Östergötlands, Södermanlands och Gotlands län

.- Omsättningen för 2010 överstiger10 miljoner kronor.

•Umeå 20 oktober: Västerbottens. Norrbottens, Västernorrlands

.- Bolaget har minst tio anställda.

och Jämtlands län

.- Omsättningen för 2010 är minst dubbelt så stor som för 2007.

•Malmö 24 oktober: Skåne och Blekinge län

.- Omsättningen har vuxit varje år under perioden.

•Örebro 27 oktober: Örebro och Västmanlands län

.- Det samlade rörelseresultatet för de fyra åren är positivt.

•Göteborg 23 november: Västra Götalands och Hallands län

., Bolaget har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.

•Stockholm 28 november: Stockholms och Uppsala län, samt Sveriges

.- Bolaget har sunda finanser.

Supergasell

•Det företag som har vuxit snabbast i ett län vinner Gaselltävlingen i det

GAPA GASELLFEST

länet. Tillväxten mäts som ökning av omsättningen.
•Årets Supergasell. Sveriges snabbast växande företag, utses på Gasell

galan i Stockholm 28 november 2011 .

• På www.di.se/gasell kan du anmäla dig till höstens Gasellfester.

di.s�.

