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Managementresan i unga tillväxtbolag 
Ledstång uppåt framåt genom mätning, analys, stöd och lärande 
 

 

Att ha rätt management är en framgångsfaktor i en 

värld som är volatil, osäker, komplex och tvetydig 

(googla VUCA). Men vad är rätt management? 

 

Growthshaper arbetar med en framforskad modell 

som ger en tydlig målbild och ledstång för hur 

management ska utformas i snabbföränderlig värld. 

Enkelt uttryckt handlar det om att upprätthålla rätt 

balans mellan nätverk och struktur.  

 

Utifrån hur framgångsrika företag i Silicon Valley leds och organiseras visar modellen best-

practice som leder till entreprenörskap och operationell effektivitet. Med effekterna uthållig 

tillväxt och innovation. Att komma dit är en resa uppåt framåt. Growthshaper och Growthshaper-

modellen är en ledstång genom mätning, analys, stöd och lärande. 

 

 

Growthshaper vänder sig till mindre växande unga bolag. Vår tjänst Managementresan innehåller: 

> Mätning; nollmätning och tre kvartalsvisa mätningar utifrån den övergripande frågan– vad 

tycker medarbetare om bolagets; vision, ledning, medarbetarskap, kultur, ledarskap, 

organisering, samordning, informationsprocesser, systemperspektiv och dynamisk förmåga. 

> Analys som pekar på styrkor och svagheter samt balansen mellan entreprenörskap och 

operationell effektivitet? 

> Stöd, rapportering och diskussion fysiskt och digitalt vid uppstart, kvartalsvis och avslut 

> Lärande, utbyte i digital kanal samt fyra timmar enskild coachning över perioden. 

 

 

Varför ska ditt bolag köpa Managementresan? 

> Att bygga ditt bolag med rätt management från början utgör en uthållig framgångsfaktor 

> Growthshapers best-practice-modell ger er en tydlig vägledande målbild 

> Growthshaper ger förutsättningar för lärande i hela verksamheten 

 

 

Pris: SEK exkl moms. Kostnader för resor tillkommer. 

Antal medarbetare i bolaget     ≤ 25   26-60     > 60 

Per medarbetare   2 250   2 750   3 000 

Workshop med fokus på önskat, upplevt och faktiskt läge 25 000 1 ingår 2 ingår 

Övriga tjänster i tillägg (SEK/h):       800   1 000   1 200 

Bolag utanför Growthshapers målgrupp offereras i samarbete med externa partners. 

 

Mer info på Growthshaper/Erbjudande/Managementresan och genom 

managementkonsult Niklas Angmyr, 0733-904079, niklas.angmyr@growthshaper.se. 

 

Välkommen 


