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Vill du bli en del i communityt? Följ oss på 
LinkedIn för att se när nästa event är! 



  

Har du en ambition att växa och utvecklas? 

Greenhouse 



  

Greenhouse 

1. Source: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet, 2017 
2. Source: Interview 2015-02-25, Analyst, Swedish Agency for Growth Policy Analysis 
* Growth in FTE:s acts as a proxy for growth in turnover due to high correlation. 

Sverige har många ambitiösa entreprenörer, 
men långt ifrån alla lyckas att växa 
 
 

500 000 
aktiva företag 

~350 000  
vill växa 

~150.000  
lyckas växa 

100% 
70% 30% 



  

Problemen är 
 förutsägbara 

Det betyder även att 
lösningarna är det 

Greenhouse 

Är du redo att ta ditt företag till nästa nivå? 

Baserat på 20 års forskning och med över 2000 företag 
 som genomgått Scaleup-program går det att se mönster 
 

ScaleUp Academy 
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Start-up 
Product-market fit 

Scale-up 
Övergång till tillväxt 

Grow-up 
Tillväxt/skalbarhet 

Komplexitet  
i företaget 

Grundaren/ledning blir en flaskhals 

Entreprenörer behöver ömsa skinn under de 
olika tillväxtfaserna för att frigöra kraften 
 Det finns 5 centrala faktorer  

varför företag fastnar i tillväxten 

Det mesta är interna faktorer. 
Dessa kan åtgärdas! 

Minskat fokus och närhet till kunder 
och affären 

Roller, ansvar och prioritetet blir 
otydligt 

Kompetensen växer inte i takt med 
företagets tillväxt 

System och processer är inte 
designade för volym 

Pelle Tornell 
Scaleup Academy 
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När antalet produkter, tjänster, kunder, anställda och marknader  
ökar ställs nya krav på grundaren och ledningen i företaget 

Grundare/CEO 

Ledningsgruppen ”Clarity breeds priority” 

Vision Purpose Goal Strategy Execution People KPIs Priorities 

Organisationen 
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Scaleup Academy utgår från fyra centrala beslut som utgör 
grunden för12-månaders programmet 

Source: Scaleup Academy and Gazelles International 2018 

People Strategy 

Execution Cash 
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Vad är den djärvaste idén du haft de senaste 90 minuterna? 
1. Egen reflektion  
2. Diskutera med närmaste grannen 
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www.scaleupacademy.se 
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