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Tillväxtmotorn – Hur utvecklar Verkställande 
direktören den? 

Vad är det som gör att ett företag växer? Hur får jag som VD fart på tillväxten? Vad är 
tillväxtmotorn i ett företag? Vilka är de främsta tillväxtfaktorerna? Hur utvecklar jag 
som VD dem? Detta kommer jag att behandla i denna exekutiva artikel. 
 

Grundläggande tillväxt 
Det finns många faktorer som gör att ett företag växer. Och det finns flera tillväxtsätt att 
tillämpa. Men om vi säger att du som VD vill sätta i gång med tillväxten ordentlig och att den 
ska ske organiskt. Då finns det ett effektivt sätt att tillämpa, förutsatt att bolaget är moget och 
har en god grund att stå på. Bolag som inte är mogna och har mycket att utveckla bör aldrig 
växa snabbt, det lägger bara vägen för en snabb konkurs. 
 
Vad är då detta effektiva tillämpbara sätt för en tillväxtmotor? För affärer och företag finns 
det finns fyra vitala komponenter som integrerar med varandra. Dessa komponenter är: 
Målkund, kundens behov och efterfråga, produkten och påverkan. 
 
Ett företag måste ha en eller fler tydliga målkunder, företaget måste förstå målkunden eller 
målkundernas behov och efterfråga samt kunna anpassa produkt och påverkan efter dessa. 
Detta är grunden i affärsprocessen och genererandet av affärer. 
 

Målkund 
Bolag som riktar sig till allt och alla kommer inte vara långlivade. Framgångsrika bolag har 
en eller några få målkunder de riktar sig till. Målkunden är den som de anpassar verksamheten 
till, och därmed blir mer fokuserad och effektiv i sitt fokus och sin nisch. Ju tydligare 
målkunden är desto enklare är det att hitta och förstå deras behov och efterfråga. 
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Behov & Efterfråga 
Behovet och efterfrågan hos målkunderna är nyckeln. Det är kunskapen till hur bolaget ska 
utvecklas och anpassa sig till kunderna. Med den informationen kan bolaget skapa sig lojala 
kunder och till och med planera och styra framtiden då de vet vad kunderna föredrar och 
gillar. Om man hanterar detta rätt kan man bli bäst eller marknadsledande i sin bransch. 
 

Produkt 
VD och marknadschef måste ha koll på kunderna. Känner man till deras behov, vad de 
efterfrågar, hur de är och lever, vad de föredrar och så vidare kan produktchefen säkerställa att 
utveckla rätt sorts produkt/produkter. Man kan skapa en produkt som kunderna älskar, 
föredrar och gärna betalar lite extra för. I detta skede om alla har gjort rätt, ska marknaden, 
kunderna och produkterna vara lönsamma. Om inte har något fel gjorts. 
 

Påverkan 
Påverkan är den primära tillväxtmotorn. De är här tillväxten genereras som mest. Detta när 
VD och/eller marknadschefen kan implementera rätt påverkansmodell och -processer direkt 
och anpassat emot målkund. Modeller och processer som gör att kunderna bearbetas och 
köper när deras behov uppstår. 

Sammanfattning 
Säkerställ att ni har en tydlig målkund. En målkund som ni förstår och vars behov och 
efterfråga ni känner väl. Anpassa sedan er produkt och påverkan emot målkunden, så att de 
blir tillfredsställda och köper när deras behov uppstår. 
 
Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser Eller behöver du 
hjälp med att utveckla er tillväxtmotor? Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se 
 


