
2015‐04‐24

1

Inre effektivitet och 
utvecklingsområden
Ove Karlsson
Kompetenscentrum Företagsledning

”Vi skall bli det ledande kunskapscentret när det gäller 
företagsledning inom den gröna sektorn” 
”Vi  har lyckats när företagarna har lyckats!”

Kick-Off KCF
Lund 

2015-03-24

Största utmaningen:
• Brist på vinst!
• Lönsamheten

100%

5%
10%

-5%
-10%

7% 15%

Det är kanske 7% som har + 5% i vinstmarginel eller mer

Det är kanske 15% som har +-0 % i vinstmarginel eller mer

Hur får vi branschsnittet att ligga på 
+ 5% i vinstmarginal?

X

Källa: Egen uppskattning Jimmy Larsson LRF-konsult och Ove Karlsson
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Vilken är den vanligaste strategin? 

Strategin: 
”Det blir som det blir”!

(Men.. varför är det inte:
Det blir som vi vill?)

Vill vi så kan vi! 
(Tankens kraft är stark!)

Det omöjliga finns inte!

Melander o Nordqvist- Att förstå strategi

Utveckla människorna
• Ledarskap/ Medarbetarskap / Team
• Management/ systematisk 

arbetsmiljöledning
• Motivation / Drivkrafter mm
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Från Till

Företagare Framgångsrik företagare!

Tung o skitigt Rent o lätt!

Jantelag Vinnare!

Stagnation Ständig förbättring!

Grå vardag Passion!

Det blir som det blir.. Noggrann, målmedveten

Problemorienterad (20%) Möjlighetsorienterad 
(80%)

Självförsörjning Ta marknadsandelar!

Kostnadsminimera Mer intäktsmaximera

Nånannan fixar Vi gör!

Medel OK Only the best!

Kritiska granska Lösa utmaningar!

Jag Vi!

Rådgivning Kundutveckling!

Framgångsfaktor 
Nr 1!

Vilja!
Attityd!
Passion!

Jobba med 
attityden och 
beteende
Gäller såväl 
företagare som 
rådgivare, 
forskare, 
tjänstemän, 
beslutsfattare mm

Vi har gott om 
självpåtagna 

begränsningar!

Mål om 
personlig 
situation
(balans i livet)

Mål om vinst/ 
lönsamhet

Mål om 
ekonomisk 
styrka 
(Skuldsättning, 
soliditet)

Mål om
bättre 
position
(Hur företaget 
upplevs)

Hållbarhetsmål
Förvaltningsmål 
Tillväxtsmål
Kvalitetsmål

Nuläge

Målbild
Önskvärt 

lägeViktigt att veta sitt Viktigt att veta sitt 
mål så man vet vad 
man ska styra mot

• Affärsidé
• Livsidé

Strategisk plan
(3-5 år)

Strategisk plan
(3-5 år)

Taktisk plan
(1-3 år)

Taktisk plan
(1-3 år)

Operativ plan
(0-1 år)

Operativ plan
(0-1 år)

Strategisk styrning
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Anslag i Halmstad Gymnastikförening

Utveckla produktionspotentialen
• Större verkningsgrad i 

produktionssystemen
• Utnyttjar inte den ”genetiska potentialen”
• Bättre produktionsprocesser
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Grad av kontroll

Storlek

”Säcken”

Produktivitetsmarginal

Utveckla 
produktionen

Förbättra kapitalkostnaderna
• Kostnadseffektiva lösningar
• Investera för hög produktivitet o 

effektivitet
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Utveckla marknaderna
• Motverka oligopolsituation
• Utveckla fler marknadssegment

Företagspyramiden

Företagsledning

Ekonomistyrning
Produktions-styrning
helhet/detalj

Organisation:
Management + ledarskap

personal/rutiner m.m.

Basproduktion
(t.ex växtodling, jordbruks- eller skogsbruksfastighet)

Förädlad produktion 
(t.ex mjölk/grisprod. turism m.m.)

Marknad (köp o sälj)

Strategiska frågor 
(> 3 år)
Facit: Balansräkningen

Operationella frågor 
(1 år och kortare)
Facit: Resultaträkningen, månadsrapporter 
mm

Jordbearbetning Skörd

Kalvning Slakt

Alla nivåer måste fungera i balans med varandra!

Produktionsprocesser

Produktionsprocesser

Omvärld
Politik

Omvärld
Marknad

Nuläge

Önskvärt läge
(vision, målbild)

Källa: Ove Karlsson, egen bearbetning

Taktiska frågor (1-3 år)

Framgångsfaktor:
Hög lägstanivå i 
företaget på 
alla nivåer

Strategier
Personliga mål (livsidé)

Företagets mål (affärsidé)
Långsiktigt ledarskap

Bygga strukturer/Motivera

Taktik
Arbetsmiljöledning

Helheten!
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Kompetenscentrum Företagsledning

Vi kan om vi vill!

Och vi vill!

Lantbruket är en 
framtida tillväxt-
bransch! 
(det nya stålet)

Svenskt stål biter!


