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Snabb Tillväxt med ökad Lönsamhet 
 
Många påstår att det är kostsamt att skapa tillväxt i ett företag. Att det är svårt att 
skapa bra lönsamhet när man växer. Men är detta verkligen sant? Det kan vara sant om 
tillväxten är baserad på uppköp. Om bolaget etablerar sig internationellt på krävande 
marknader. Eller om bolaget växter med nya produktlanseringar. Men annars inte. I 
normala fall bör lönsamheten utvecklas och öka ju mer ett bolag växer och blir större. 
Annars är något fel. 

Varför organisk tillväxt bör ge ökad lönsamhet  
Det finns två typer av sätt att öka lönsamheten på. Det ena är att öka försäljningsvolymerna. 
Så att både intäkterna och kostnaderna ökar. Men den procentuella marginalen dem emellan 
är den samma. Det andra sättet är när kostnaderna minskar till förhållandet till intäkterna. 
Vilket innebär att lönsamheten ökar procentuellt med en ökad vinstmarginal. Båda dessa sätt 
bör öka lönsamheten i ett företag som växer organiskt. 
 
Hur är detta möjligt? De direkta kostnaderna för varje enskild produkt bör inte öka vid en 
tillväxt. De bör ligga på samma nivå. Och de totala indirekta kostnaderna bör inte öka mer 
procentuellt till intäkterna. De bör snarare gå ner då resurserna kan användas mer effektivt, ju 
mer företaget blir växer. Detta gäller oavsett tjänsteproduktion, handel eller varuproduktion. 
Och visst kan varuproduktionen kräva mer investeringar. Men i längden bör de bli ännu mer 
lönsamma då produktionen borde bli mer produktiv med nya utvecklade maskiner.  
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Varför företag växer och lönsamheten uteblir 
Det finns många anledningar till att företag inte blir lönsamma när de växer organiskt. Men 
den vanligaste anledningen är att företaget inte är redo att växa. Förteget har inte utvecklat allt 
klart. De har inte de tydliga rutiner, processer eller struktur som krävs när de startar tillväxten. 
Dessa bolag kan växa snabbt för de lyckats hitta en bra ingång i marknaden. Men med tiden 
växer problemen inom bolaget tills det att de behöver bromsa rejält eller till och lägga ner. 
 
Ett klassiskt exempel på detta var när General Foods försökte rida på hamburger-vågen på 80-
talet. General Foods, som numera är Kraft Foods ville då ta den växande hamburge-
marknaden i USA. De gjorde detta genom att köpa den femte största hamburgerkedjan Burger 
Chef. På två år försökte de växa från 700 till 1200 restauranger. Marknadsledaren McDonalds 
ökade sin omsättning fyra gånger på fem år. Men Burger Chef skapade bara förluster. 
Förluster som till slut blev större än den ursprungliga köpeskillingen. 

Snabb Tillväxt med ökad Lönsamhet 
Hur växer då ett företag snabbt med ökad lönsamhet? Som jag alltid säger behöver ett företag 
skapa sig en ordentlig grund att stå på. För när tillväxten tar fart ökar tempot och volymerna. 
Om bränder då uppstår. Kan inte verksamheter gå runt och försöka släcka dem. För bränderna 
kommer öka lika snabbt som volymerna ökar. Och om kunderna påverkas negativt, så 
kommer tillväxten gå bakåt mycket snabbare än vad den gick framåt. Och då är det kört! 
 
Om ni ska växa säkerställ att alla era rutiner, processer och strukturer är på plats. Och att 
dessa är skalbara. Om vissa av dessa faktorer inte är skalbara uppstår det hinder. Hinder ni 
måste hantera snabbt innan er verksamhet börjar förblöda. Ni ska vara redo att bara köra på, 
så när väl tillväxten kommer. Att bara gasa på och öka takten till den nivå ni känner er 
bekväma med. Som gör att ni hinner med allt och har kontroll hela vägen till ert mål. 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 


