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Ger nycklar för framgångsrik 
tillväxtresa
Vad särskiljer bolag som växer snabbt och 
samtidigt behåller lönsamheten, från bolag 
som inte lyckas med sin tillväxtresa? En stark 
vilja att växa som genomsyrar hela företags-
kulturen, en förmåga att jobba nära sina kun-
der och en organisation som är byggd för att 
välkomna förändringar är tre nycklar.

Dessa, bland flera andra, identifierade grun-
darna av Ahrens Rapid Growth-konceptet 
redan i slutet av 1980-talet.

– Vårt koncept bygger på forskning kring 
snabbväxande bolag och lång erfarenhet från 
verkligheten. Varje år sedan Ahrens startades 
har vi tittat på stora tillväxtbolag i Sverige för 

De största tillväxtmöjligheterna finns i mogna branscher. Det menar 
specialisterna på Ahrens & Partners, som har hjälpt hundratals företag att 
lyckas med sin tillväxtresa genom ett forskningsbaserat koncept.

”Snabbväxare tänker annorlunda”
Enligt tillväxtkonsulterna på Ahrens finns det 
mycket att lära av snabbväxarna och deras 
sätt att tänka och agera. 

– Snabbväxare är ruggigt duktiga på att 
behålla fokus, de vågar välja bort saker. 
Att tappa fokus och bredda verksamheten 
för mycket är en vanlig anledning till att ett  
företag slutar att växa. Sedan är snabb- 
växarna väldigt ofta värderingsstyrda  
bolag, där varje medarbetare förstår bolag- 
ets ”varför” och själva bidrar till förändring, 
säger Michael Engström.

att se om det vi predikar fortfarande stämmer. 
Det har då blivit tydligt att de grundläggande 
principerna som växte fram under 80-talet är 
tidlösa, säger Michael Engström, delägare 
och tillväxtkonsult på Ahrens. 

”Inget störtlopp i solsken”
Ahrens är rådgivare och utbildare inom lön-
sam, uthållig och snabb tillväxt, och jobbar 
i dag med uppdragsgivare inom vitt skilda 
branscher. Oavsett om det handlar om ett 
mjukvarubolag eller ett rekryteringsföretag 
bjuder deras tillväxtresor på samma typ av 
utmaningar, berättar Lars Diethelm som är 
delägare och tillväxtkonsult. 

– Jag brukar säga att en tillväxtresa inte 
är något störtlopp i solsken där man ser hela 
banan framför sig, utan snarare ett slalomåk i 
dimma och snö där man måste anpassa tak-
tiken längs vägen, säger han och fortsätter:

– Därför följer vi bolagen under en ganska 
lång tid, ofta under flera år. Tillsammans med 
ägare, styrelse och ledningsgrupp tar vi fram 
en plan, implementerar den och anpassar 
efter hand.

Michael Engström, delägare och tillväxtkonsult på 
Ahrens.

Lars Diethelm, delägare och tillväxtkonsult på 
Ahrens.

Ahrens Rapid Growth-konceptet hjälper företag att nå lönsam, uthållig och snabb tillväxt.

97 procent av företagen i Sverige växer 
långsamt eller inte alls. Lars Diethelms och  
Michael Engströms ambition är att vägleda 
alla företag som inte längre vill tillhöra den 
skaran. I juni kompletteras deras verktygs- 
låda med en ny inspirationsbok.

– Vi har skrivit ”Nittionio regler för till- 
växtskapare”, som ska hjälpa företag att  
skapa tillväxt och sedan säkra tillväxten över - 
lång tid. Följer man reglerna i boken kommer 
det garanterat att gå bra, konstaterar Lars 
Diethelm. 

FAKTA
Ahrens & Partners har hjälpt företag att nå 
lönsam, uthållig och snabb tillväxt genom 
rådgivning, utbildning och inspiration i över 30 
år. Läs mer och beställ nya boken ”Nittionio 
regler för tillväxtskapare” på www.ahrens.se 
eller i bokhandeln.


