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Om denna guide
Varje företag är unikt och har sina alldeles egna utmaningar. Men ändå
finns det mönster som går att skönja, framför allt när man tar hänsyn
till vilken fas i livscykeln ett företag befinner sig i.
Nu är frågan hur man som VD ska bemöta dessa utmaningar, och om
möjligtvis IT-miljön kan hjälpa till att övervinna dessa. I denna guide
utmejslar vi, i samarbete med erfarna VDar och managementkonsulter,
tillväxtfasens största utmaningar och beskriver hur IT kan bli VDns
stöd.

De största utmaningarna i tillväxtfasen
Tillväxtföretag behöver driva verksamheten på ett mer strukturerat
sätt, samt handskas med ökad försäljning och kunder. En bättre
redovisning och styrning behövs. Det gäller också att bygga ett starkt
team med nya medarbetare som hanterar kundtillströmningen.
För att komma tillrätta med detta bör VDn fokusera på tre områden:
1. Kundvård och kundinflöde
2. Rekrytering och personalutveckling
3. Behålla kostnadskontroll och ekonomisk balans

Att säkra kundvård och kundinflöde
I tillväxtfasen kan VDn som person tillföra ett högt symbolvärde för
kunderna. Det handlar om att personifiera företaget, om man så vill
synliggöra ett ledarskap. Samtidigt måste VDn utveckla sin förmåga
att delegera ansvaret för kunderna och deras input, då mycket av
detta fortfarande kan hamna på honom. Därför har de processer som
skapades och förfinades i uppstartsfasen väldigt stor betydelse i
tillväxtfasen.

Ta hjälp av säljstödssystem
I tillväxtfasen krävs system som hjälper till att ta hand om befintliga,
nya och även potentiella kunder. VDn (och hela
företaget) kan med hjälp av dessa:
• Hålla koll på kundernas status
• Alltid ha kundernas kontaktuppgifter nära till hands
• Dela in potentiella kunder i olika grupper så att de kan bearbetas
effektivt
Ett annat exempel är business intelligence-lösningar som är väldigt
prisvärda just nu, och vidgar analyserna på ett professionellt sätt.
Business intelligence ger VDn underlag och möjlighet att ta ännu
bättre affärsbeslut. Inga fler gissningslekar, utan full fokus på tillväxt
och utveckling av verksamheten.

Att rekrytera och utveckla personalen
Medarbetare garanterar tillväxtföretagets framtid. VDn ska inte
bara rekrytera kvantitativt, utan kvalitativt. Det gäller att attrahera
talanger med olika bakgrund och erfarenheter, och
inte skapa en ”klubb för inbördes beundran” där alla tänker likadant.
Det är vitalt att:
• Samla på sig extern input gällande bedömningar av kandidaten
• Satsa på nyfikenhet som viktigaste karaktärsdrag
• Utbilda personalen, beroende på deras grundkompetens

IT för att rekrytera och utveckla personalen
En till synes enkel sak som att spara kandidaters uppgifter i en
gemensam databas, ihop med kommentarer och anteckningar,
effektiviserar rekryteringsprocessen.
Automatiserar man dessutom kommunikationen med kandidaterna
(”tack för din ansökan”, mejllistor, och så vidare), håller man deras
intresse vid liv, och chanserna ökar att rätt kandidat i slutändan väljer
er.
Även själva IT-miljön kan bli en konkurrensfördel för att attrahera rätt
individ, exempelvis om han eller hon behöver kunna jobba mobilt.
Nyfikna individer kan dessutom utvecklas i en modern IT-miljö, och
utbilda sig i funktioner och nya applikationer som släpps.

Att hålla kostnadskontroll och ekonomisk balans
I tillväxtfasen handlar mycket av det ekonomiska arbetet kring att
säkra kassaflöde. Vikten ligger på att generera intäkter från affären,
och att hålla omkostnaderna nere.
En beredskap att ”våga chansa och investera” ligger helt rätt i tiden,
men för att säkra företagets överlevnad i ett längre perspektiv, gäller
det att inte glömma bort likviditetsplaneringen.
Har VDn inte kontroll på ekonomin i tillväxtfasen, kommer tillväxten
att stanna av.

Satsa på en plattform som garanterar
tillgänglighet
Kontroll på ekonomin säkras på bästa sätt med plattformar som skapar
tillgänglighet.
• Alla användare kan arbeta i ett och samma system eller plattform.
Dess användarvänlighet gör den tillgänglig för alla.
• Tillgänglighet av information är säkrad. Informationen sparas inte på
lokala hårddiskar eller svårtillgängliga servrar. På så sätt skapas
transparens och sökbarhet.
Motsatsen - lokala system och lokal information - utesluter individer
och arbetsgrupper. Sårbarheten som uppstår (vid sjukdomsfall, i
semestertider och så vidare) hotar på längre sikt företagets
ekonomiska balans.

Delegering i samarbetsplattformar
VDn får aldrig bli en stoppkloss. Delegering, eller avsaknaden av den,
är en utmaning som på allvar hotar tillväxten.
Samarbetsplattformar behövs, inte minst eftersom de har följande
positiva effekter:
• De hjälper VDn att dela ut uppgifter (”tasks”) som vederbörande
anställd får ansvar för.
• Det underlättar vid uppföljning och utveckling av processer.
• VDn kan fokusera på att utveckla bolaget och ta det till nästa steg.
• Inga driftskostnader uppstår
• Hög anpassningsförmåga garanteras

Om Koneo
Vår vision är att alla ska ha ett flexibelt arbetsliv. Koneo är ett
personligt och professionellt företag. Vi är familjära i vårt tilltal, samt
öppna och prestigelösa i dialog och i hur vi agerar. Vi ser mänskliga
behov och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också
utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de
anställda få hitta sin egen balans däremellan. För att kunna göra detta
vill vi alltid vara nära våra kunder, i både ord och handling. Vi tar
ansvar för att våra lösningar fungerar och gör de inte det så finns vi
alltid nära till hands. Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för
våra kunder.

Vill du veta mer?
Kontakta oss!
info@koneo.se
www.koneo.se

