
NÄR DU BESTÄMT DIG  
FÖR ATT VÄXA



TA DITT FÖRETAG TILL  
NÄSTA NIVÅ! 

Di ScaleUp Academy är ett kraftfullt tillväxtprogram  
som bygger på en beprövad metodik och best practices  

från framgångsrika tillväxtbolag över hela världen. 



UTVECKLAT AV OCH  
FÖR ENTREPRENÖRER 

ScaleUp Academy är utvecklat av entreprenörer för entreprenörer 
och genomförs tillsammans med entreprenörer som står inför 

liknande utmaningar och tillväxtmöjligheter.  

ScaleUp Academy handlar om vad som funkar i verkligheten och 
vad som avgör om du och ditt företag lyckas eller inte.



VARFÖR?



Sverige behöver fler  
entreprenörer som lyckas 

Entreprenörer löser viktiga problem för oss alla 
genom nyskapande produkter och tjänster. 

Entreprenörer skapar majoriteten av alla nya jobb 
och inspirerar andra med sina visioner och energi.  

ScaleUp Academy skapades för att för att ge 
entreprenörer de bästa förutsättningarna att lyckas.  



DE FLESTA FÖRETAG  
FASTNAR I ”DÖDENS DAL” 

Över 90% av alla företag som når en omsättning  
över 20 Mkr vill fortsätta att växa,  

men det är endast ett fåtal som lyckas.



Komplexiteten ökar vid tillväxt 

De flesta fastnar i”dödens dal” utan att veta att de 
har gjort det eller vad de ska göra åt det.  

Detta är förutsägbart och har att göra med att 
komplexiteten ökar med varje nyanställd, med 
varje ny produkt och med varje ny kund.  

Den goda nyheten är att det finns förutsägbara 
lösningar. Endast ett fåtal känner till dessa. 



De 5 vanligaste orsakerna till att bolag 
fastnar i sin tillväxt (dödens dal) 

1. Grundaren/ledningen blir en falskhals 

2. Minskat fokus på kundkontakt och kundnytta 

3. Ansvar och roller blir otydliga 

4. Kompetens växer inte i takt med omsättningen 

5. System, rutiner och processer är inte skalbara



Den mest värdefulla resursen är din tid 

Eftersom vi är entreprenörer själva vet vi att tiden är din 
mest värdefulla resurs. Vårt löfte till dig är att du kommer att 
tjäna tid på att vara med i ScaleUp Academy.  

Varje timme du lägger i programmet får du igen  
mångfalt eftersom du blir effektivare i allt du gör  
och du lägger tiden på de aktiviteter som gör störst  
skillnad för din och företagets framgång. 

   



HUR?



11-STEG I TILLVÄXTRESAN 
Bygger på metodik, verktyg och erfarenheter som  

utvecklats genom att användas och göra skillnad i över  
10000 tillväxtföretag under de senaste 20 åren.  



Ett 11-stegs tillväxtprogram 

• ScaleUp Academy består av elva moduler med fysiska träffar 
en gång i månaden under ett år för att säkerställa att du får 
rätt stöd att genomföra din strategi och handlingsplaner.  

• Du får tillgång till beprövade verktyg, metoder och kunskap 
som hjälper ditt företag att fatta beslut för ökad tillväxt.   

• Värt fokus under hela programmet är på praktisk tillämpning 
med omedelbara och mätbara resultat i ert företag.



Coachning och vägledning 

• Av företagsbyggare: programmet leds av företagare som gjort 
tillväxtresan före dig. Entreprenörer som har brottats med 
samma utmaningar och hinder som du samt övervunnit dem. 

• Av experter: noggrant utvalda specialister vägleder och vässar 
er inom strategi, ledarskap, försäljning, rekrytering, processer, 
nyckeltal, företagskultur och finansiering för ScaleUps.  

• Genom nätverk: ni får ett värdefullt kunskapsutbyte och 
nätverkande med andra entreprenörer i tillväxtföretag.



Ett år med ScaleUp Academy  

Kickoff /  
Tillväxtresan startar 

Rekrytering &  
talent assessment

Handlingsplan Q3 /  
finansiering

Högpresterande  
team

Strategi del 2 /  
10x faktorn

Handlingsplan Q4/  
värdeskapande

Handlingsplan Q1 /  
försäljning & förhandling

Processer &  
nyckeltal

Bygga  
företagskultur

Handlingsplan /  
nästa steg

Strategi del 1 /  
kundfokus 

April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars



ANVÄNT I FLER ÄN  
10 000 TILLVÄXTFÖRETAG  

I 33 LÄNDER



ERFARNA ENTREPRENÖRER 
Programmet erbjuds i Sverige under ledning  

av erfarna tillväxtentreprenörer som själva gjort resan.



Pelle Tornell 

Pelle Tornell har varit tillväxtentreprenör i 25 år. 
Först på Kinnevik under epoken när telekom- och 
mediabolagen startades och byggdes upp. Därefter 
bl a som medgrundare av mjukvaruföretaget Enlight 
Interactive som börsnoterades fem år efter starten.  

Pelle har unik erfarenhet från alla aspekter av att 
utveckla tillväxtbolag från tidig fas till 
börsintroduktion. Pelle är den ende i Sverige som är 
certifierad i ScalingUp-metodiken.



Pieter van Osch 

Pieter van Osch är serieentreprenör som grundat 
och byggt upp ett flertal mjukvaruföretag i England, 
Tyskland och Nederländerna. De senaste 5 åren har 
Pieter jobbat med nästan över 500 företag i Europa 
med ett enda syfte – att hjälpa företag att bli 
framgångsrika ScaleUps. 

Pieter van Osch har varit med i utvecklingen av den 
svenska versionen ScaleUp Academy och kommer 
att medverka i programmet i Stockholm.



RESULTAT



VÄL DOKUMENTERAT  
Scaling Up-metodiken har använts av mer än 10000 företag  

under de senaste 20 åren med framgångsrika resultat. 



De genomsnittliga effekterna för företag 
som tillämpar Scaling Up metodiken: 

• 2x kassaflöde   

• 3x genomsnittlig lönsamhet i branschen  

• Ökad omsättning 

• Ökad medarbetar nöjdhet  

• Ökat företagsvärde 



Deltagarna själva uppnår också  
väsentliga förbättringar i form av: 

• Tidsbesparingar (ofta över 50%) 

• Ökad energi och inspiration 

• Personlig effektivitet



INFORMATION



Anmälan & Pris 

• Pris: 49 000 kr/år och deltagare 

• Minst två deltagare per företag  

• Plats: Workshops genomförs i Stockholm 

• Sista ansökningsdag: 27 mars 2020 

• Antagningsbesked: senast 3 april 2020 

• Programstart: 16–17 april (2 dagars kickoff)



Vad krävs av deltagarna?

• Deltagarna är VD, ägare eller ingår  
i ledningsgruppen på företaget. 

• Företaget har mellan  
15 och 150 anställda. 

• Företaget har en omsättning  
på mellan 15 Mkr och 250 Mkr. 

• Företaget har  en uttalad  
ambition att växa. 

• Deltagarna är öppna för förändring 
och har en vilja att lära. 

• Deltagarna är beredda att  
dela erfarenheter.  

• Inga konkurrerande företag  
antas i samma program. 

• Deltagarna åtar sig att närvara  
vid kvartals- och månadsmötena. 



Kontakta oss! 

Pelle Tornell  
ScaleUp Academy 
scaleup@di.se   
+46-70 536 60 84 

mailto:scaleup@di.se


TILLVÄXTPROGRAM  
FÖR DIG OCH DITT FÖRETAG


