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Affärsmannaskap
Affärsmannaskap är ett begrepp 

som ofta används inom affärsvärlden. 
Termen beskriver en aktörs förmåga att 

kunna sin marknad och veta vad den vill ha 
samt att kombinera detta med kunskap om vad 
det egna företaget kan prestera för att kunna 

skapa ett så attraktivt erbjudande som 
möjligt för båda parter.

Wikipedia, 2016
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Finns kommunalt
affärsmannaskap?

” Research! ”



Kan jag få tala med 
den som har ansvar för 
affärsutveckling av era 
kommunala tjänster?
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Slutsats
I kommunerna används affärsmässighet 

huvudsakligen som ett kosmetiskt 
förstärkningsord.
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”Affärsmässig kommunservicechef 
till samhällsbyggnadsförvaltningen”

•
”En affärsmässig och trovärdig kommun”

•
”Kommunen ska investera på 

affärsmässig grund”

•
”Det nyinstiftade priset i 

affärsmässig samhällsnytta”
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Mycket om samhällsnytta, insyn, vinst 
och medarbetarnas trivsel.

•
Nästan inget om omvärldsanalys

marknadsandelar och kundnöjdhet.
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Affärsmannaskap
– vad krävs?
• Affärsplan.

• Grundläggande kunskaper i 
företagsekonomi.

• Grundläggande kunskaper 
i affärsjuridik.

• Talang / Erfarenhet.
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Ingen hobby för chefer!
Alla inblandade på alla nivåer måste se 

det affärsmässiga i sin uppgift.

•



Några enkla 
exempel där det hade varit 
bra med mer kommunalt 

affärsmannaskap

• 



• Säljbrevet 
som var ett 
bindande avtal.



• Säljbrevet 
som var ett 
bindande avtal.

• Grundläggande 
kunskaper går 
inte att ersätta 
med entusiasm.
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lägsta pris men 
ändå många 
gånger för 
dyr.



• Hundrastgård 
upphandlad till 
lägsta pris men 
ändå många 
gånger för 
dyr.

• Lägsta pris 
inte alltid bästa 
affär.
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• Sophämtning 
som saknar 
kundperspektiv.

• Regler i stället 
för möjlighet till 
merförsäljning 
och kundnöjdhet.
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ensamkommande 
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•HVB-hem för 
ensamkommande 
som förväntas ge 
överskott med 
automatik.

•Affärsmässig 
vinst kräver 
affärsmässig 
drift.
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Hinder för kommunalt
affärsmannaskap

• Begränsande regelverk. 

• Bristande erfarenheter och kompetens.

• Många kommunala tjänstemän är 
obekväma i rollen som affärsmän.

• Klåfingriga politiker försvårar 
långsiktig styrning.

• Svårighet att ge klara direktiv om 
vad som ska uppnås.
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Vad driver affärsutveckling?

Avkastning

Lagar och regelverk

Teknikutveckling
(Teknikskiften)

Nya synsätt
(Paradigmskiften)
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Finns det behov av mer 
affärsmannaskap i 

kommunerna?

Svar ja!
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Varför?
Kommunerna har släppt in många 

privata aktörer i sina kärnverksamheter.

•
Det finns marknader där 

större samhällsansvar kan, och bör, 
balansera krav på ekonomisk 

avkastning.

 •
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Affärer genererar
tillväxt!

• Förändring är den viktigaste 
drivkraften för tillväxt.

• Affärsmässighet är ett viktigt verktyg i 
skapandet och styrandet av förändring.





Affären bredband



Vad driver bredbandsutveckling?



Vad driver bredbandsutveckling?



Vad driver bredbandsutveckling?



Vad driver bredbandsutveckling?

Teknikutveckling
(Teknikskiften)



Vad driver bredbandsutveckling?

Teknikutveckling
(Teknikskiften)

Nya synsätt
(Paradigmskiften)



Vad driver bredbandsutveckling?

Lagar och regelverk

Teknikutveckling
(Teknikskiften)

Nya synsätt
(Paradigmskiften)



Vad driver bredbandsutveckling?

Avkastning

Lagar och regelverk

Teknikutveckling
(Teknikskiften)

Nya synsätt
(Paradigmskiften)
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• Se affären!

• Se kunden!

• Se tillväxten!
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Tack för mig!

CoachHouse ABLars Ottoson


