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Stureplanskliniken utnämnt till Gasellföretag 2010 av Dagens Industri 

Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför 
utser Dagens Industri sedan elva år tillbaka de snabbast växande företagen i landet, 
Sveriges Gasellföretag, och Stureplanskliniken är ett av dem. Av Sveriges 350 000 
aktiebolag korades i år 695 stycken till Gaseller, vilket är en halvering jämfört med 
föregående år. Andelen Gasellföretag med kvinnlig VD, däribland Stureplanskliniken, 
översteg i år för första gången 10%. 
 

Kriterier för att bli ett Gasellföretag är att man 

 har en omsättning som överstiger 10 Mkr  
 har minst tio anställda.  
 har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.  
 de senaste tre åren kontinuerligt har ökat omsättningen.  
 minst har fördubblat sin omsättning under perioden 
 har ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren  
 i allt väsentligt har vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.  
 har sunda finanser.   

 
Den amerikanske forskaren David Birch myntade begreppet Gaseller redan för 20 år sedan. 
Han visade att det var i de små, snabbväxande företagen som de nya arbetstillfällena 
skapas, till skillnad från både de stora företagen och de riktigt små företagen, som avstår 
från expansion. Gasellerna är alltså näringslivets dynamiska mellanskikt, men mindre än en 
procent av alla företag klarar kraven för att utses till Gasellföretag.  
 
Stureplanskliniken är ledande i Skandinavien inom lättare medicinska estetiska 
behandlingar, så kallat minimalt invasiva behandlingar, och har kliniker i Stockholm, 
Göteborg, Helsingborg, Malmö och Köpenhamn. Företaget grundades 2002 av dr Pyra 
Haglund som också är VD i bolaget. Stureplanskliniken har vuxit varje år sedan starten och 
har varit opåverkad av lågkonjunkturen. De medicinska skönhetsbehandlingarna ökar i hela 
i-världen och särskilt då lättare behandlingar, det segment som Stureplanskliniken är 
profilerad inom.  

Stureplanskliniken har också blivit utsett till Årets Superföretag 2010. 

För mer information, kontakta 

Marknadsassistent Susanne Eriksson, 08-52245752, 
susanne.eriksson@stureplanskliniken.se 

 

mailto:susanne.eriksson@stureplanskliniken.se

