
Effektiva processtöd för  
främjande av tillväxtföretag.

Innovationsfabrik Småland har förstått fördelarna med att bygga ett 
regionalt nätverk av företag som vill stödja varandra för att på ett  
innovativt sätt utveckla idéer och affärer som främjar företagens  
tillväxt. Ett viktigt steg för nätverket var att med Indikatoranalys  
kartlägga intresset bland företagen och att med en behovs- och  
kompetensanalys lägga en faktabaserad grund för verksamheten.
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”När offentliga medel främjar de företag som både 
vill och kan växa kommer utvärderingen att visa på 
verklig tillväxt, till nytta för hela samhället.”

Innovationsfabrik Småland  
utvecklar idéer och affärer  
i regionalt nätverk.

tillväxtallsvenskan.se | indikatoranalys.se.



TillväxtAllsvenskan är ett unikt analysverktyg som levererar de  
företag du söker. Glöm långa adresslistor och timmar av research.  
Med bakgrundsfakta från UC Marknadsinformation vaskar du fram  
företag som växer, står stilla eller går bakåt.
 Prenumerera på TillväxtAllsvenskan Online för den kommun  
eller region du är intresserad av och vill följa. Eller beställ en unik 
Tillväxtrapport som rangordnar företagen och visar de senaste tre 
årens tillväxt och utveckling.

Rikta insatserna rätt  
med hjälp av säker metodik. 
Vår metod för att rikta tillväxtfrämjande insatser till rätt målgrupp  
av företag genomförs i tre steg.
 
Steg 1: Målgruppsanalys med ett objektivt urval av tillväxtföretag  
utifrån nyckeltal som indikerar hållbar ekonomisk tillväxt.
 
Steg 2: Med effektivt stödjande CRM-system fånga tillväxtföretag  
för att medverka i en behovsanalys som genomförs via webbenkät i syfte  
att kartlägga deras utmaningar och position på sin tillväxtresa. 
 
Steg 3: Aggregering och analys av svaren för identifiering av företag  
med gemensamma utmaningar och behov av likartade insatser. Syftet är  
att skapa cluster av företag till kommande insatsprogram.
 
Processen ger dig underlag att göra clusterutformade insatser som matchar 
kartlagda behov och förutsättningar i berörda företag. Insatser som stödjer 
företagens tillväxtresa. Genom att medverka till etablering av lokala eller  
regionala nätverk av tillväxtföretag effektiviserar du främjandet av rätt insats.

Tillväxtallsvenskan.se Indikatoranalys.se Rätt insats

Rätt ansats

Rätt målgrupp

Rätt ansats

Insatser matchande 
kartlagda behov och  
förutsättningar

Aggregering och 
identifiering av 
gemensamma  
tillväxthinder

Objektivt urval  
av tillväxtföretag

Kartläggning av 
utmaningar 
och tillväxthinder

Indikatoranalys är ett självutvärderingsverktyg för att identifiera  
förbättringsområden hos företag för hållbart företagande för tillväxt.
 Att fånga och analysera rätt företag för tillväxtfrämjande projekt är  
ett utmanande och tidskrävande arbete. Med vårt effektivt stödjande  
CRM-system och våra analyser effektiviserar du din arbetsinsats  
och når framgång.

Finn, fånga och analysera rätt  
företag för tillväxtfrämjande projekt.
Med relevant målgrupp och rätt ansats får du underlag för att göra riktade tillväxtfrämjande insatser  
där de gör mest nytta för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt. Vi har effektiva metoder och verktyg  
för att finna, fånga och analysera rätt företag för tillväxtfrämjande projekt.

Hitta rätt målgrupp  
med tillväxtAllsvenskan.

Rätt ansats för rätt insats  
med Indikatoranalys.

Finna - Finn företag med hållbar tillväxt

Urskilj och rangordna tillväxtföretag med nyckeltal som  
tydligt indikerar hållbar ekonomisk tillväxt.

Fånga - Fånga utvalda tillväxtföretag

Effektivt stödjande CRM-system för egna kontakter med utvalda  
företag eller via professionella operatörer.

Analysera - Analysera tillväxtföretagens utmaningar

Behovsanalyser via webbenkäter tydliggör tillväxtföretagens  
utmaningar till stöd för beslut om främjandeinsatser.

Målgrupps- 
analys

Kartlägg via  
webbenkät

Cluster- 
utformade 

insatser

Behovs-
analys & 

clustering


