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Velkommen til Lederskolen NiT
Strategisk lederskap - hvordan lede og organisere mer 

effektivt gjennom strategisk ledelse

Ketil Hveding

• M.Sc./ MBA i ledelse og 

internasjonal 

markedsføring

• Lederposisjoner

• Handel/ eiendom

• Regnskap

• Hotell

• Markedsanalyse

• Bygg og Anlegg

• Styreverv

• Handelshøyskolen BI

• Reiseliv

• Ledelse

• Økonomistyring

• Innovasjon/ entreprenørskap

• Strategi

• Markedsføring

•Linkedin.no

•Facebook
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Agenda

• Definere strategisk ledelse

• Knytte strategisk ledelse til strategiprosessen

• Fokus på beslutning og iverksettelse

• Strategi og ledelse – fag i endring

Se utover

Ivareta kontakten med

klienten/ kunden, slutt-

brukeren og eksterne 

interessenter (også 

leverandører og under-

entreprenører) for å sikre

at virksomheten svarer til 

deres forventninger.

Se fremover

Lede mot målet. Velge 

strategi. Planlegge for å 

oppnå resultater. Hva kan 

forbedres?

Se nedover

Håndtere virksomheten så 

den yter best mulig, både 

individuelt og kollektivt. Hva 

kan forbedres?

Se oppover

Håndtere overordnet ledelse 

(sponsoren) for å sikre deg 

organisasjonens støtte.

Se bakover

Overvåke framdriften og 

kostnader med 

hensiktsmessige 

styringsverktøy for å sikre at 

virksomhetens mål blir nådd, 

og at alle lærer av sine feil.

Se innover

Vurdere din egen måte å 

lede på for å forsikre deg om 

at ditt lederskap bidrar 

positivt til virksomhetens 

utvikling. Hva kan 

forbedres?

Lederrollen
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Ledelsesnivåer

Ideologisk ledelse

Strategisk ledelse

Administrativ ledelse

Operativ ledelse

Selvledelse

Strategisk ledelse

Strategi

• En rekke planlagte tiltak 

som er fastsatt på forhånd, 

og som blir vedtatt for å 

oppnå et bestemt mål.

Ledelse

• Ta ansvar for å levere 

resultater

• Arbeide gjennom sine 

medarbeidere

• Være coach og utvikle 

medarbeidernes potensiale
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• Virksomhetens øverste ledelse er styret

• Styrets utfordring er at styret er besluttende og ikke 

utøvende, og derfor må styret tilsette 

• Daglig leder 

• som på vegne av styret er den utførende ledelsen i 

virksomheten, og som kan være avhengig av

• Mellomledere

• som leder handlinger på et avgrenset funksjonsområde for å 

oppfylle den overordnede strategiske planen, hvor kanskje

• Konsulenter/ Eksterne

• leies inn i en begrenset periode for å bistå med strategiske 

prosesser.

Strategisk ledelse

Kjennetegn ved strategisk ledelse

• Uklar

• Kompleks

• Omhandler hele organisasjonen

• Fundamental

• Langsiktige implikasjoner
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Strategisk ledelse krever forståelse

• Forstå hva vi prøver å lede

• Mentalt forstå hvordan bl.a. historie, fagkunnskap, 
strukturer, organisasjon, bedriftskultur og nettverk 
påvirker en virksomhets evne til posisjonering.

• Forstå hvordan

• Hvilke virkemidler en har for å kunne påvirke 
organisasjonen til å gjennomføre strategiske handlinger.

• Forstå at det er et bevegelig mål

• Akseptere at strategisk utvikling aldri avsluttes, men at 
det hele tiden gjelder å være søkende etter enda bedre 
posisjoner. 

Alle kan lykkes én gang, de dyktige gjør det flere ganger.

Strategisk ledelse, hva må gjøres

• Strategisk analyse 

• Salg av strategien

• Beslutningstaking

• Kommunisere strategien
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Strategiprosessen

• Visjon

• Forretningsidé

Strategisk analyse

Ekstern 

analyse

Intern

analyse
SWOT

Generisk 

strategi

(strategiske 

alternativ)

Strategiske 

valg

Implemen-

tering

Evaluering og kontroll

Prosesser i strategisk resonnering

12
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Involvering

Top - Down

Bottom - up

Beslutningstaking

Napoleon

Ingenting er vanskeligere og derfor mer 

verdifullt enn evnen til å ta beslutninger. 



8

Beslutningstaking

Tre ulike tilnærminger:

1. Analytisk – rasjonell

2. Intuitiv – følelsesmessig

3. Politisk - atferdsmessig

Vektlegging

Metode 1: Magefølelse

• Baseres gjerne på verdisyn

Metode 2: Bytteforholdsanalyse

• Vurder de ulike konsekvensene relativt til hverandre, og 

basert på dette får en beregnet vektene.
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Iverksettelse

• Innebærer at en tar strategien til handling 

og operasjonaliserer den.

• Organisere, budsjettere, motivere de ansatte, 

bygge bedriftskulturen og lede virksomheten slik 

at strategien kan fungere.

Å implementere strategien handler 

om å lede en forandringsprosess.

Typer av endringsprosesser

Iverksettelsen 
vil skje steg 

for sted

Iverksettelsen 
vil være 

omfattende

Iverksettelsen 
vil være 

fremvoksende

Iverksettelsen 
vil være styrt

V
ik

ti
g

h
e
te

n
 a
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 s
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a
te
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ro
b
le

m
e
t

Tidshorisont for iverksettelsen

Stort

Lite

Lang Kort
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Iverksettelsesprosessen

Ressursallokering

• Om strategien blir formulert, men at det ikke 

følger med ressurser (finansielle, intellektuelle), 

vil strategien bli en papirstrategi.
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Organisasjon

• Måten de ansatte er organisert på er av 

avgjørende betydning for en vellykket 

gjennomføring.
• Arbeidsdeling og koordinering.

• Sentrale aktiviteter må ikke splittes for mye opp, 

da blir de ukontrollerbare.

Lederskap

• Ledelse og samtlige mellomledere må ha en 

synlig rolle i endringsprosessen.

• Funksjonslederne må delegere oppgaver for å 

skape et engasjement rundt strategiprosessen.

• Forandringer i organisasjonen må vurderes om 

en ikke har de rette ferdigheter.
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Motivasjon

• Ledelsen må involvere de ansatte.

• Benytte et effektivt belønning- og 

incentivsystem.
• Monetære

• Ros, ris, myndighet, ansvar m.v.

• Godt system for tilbakemelding.

Bedriftskultur

• Felles vurderinger, ledelsesprinsipper, 

tradisjoner, bedriftsmyter, språk, sjargong, 

etiske standarder osv.

• Jo bedre strategien stemmer overens med 

bedriftskulturen, jo lettere går iverksettelsen.
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Kommunikasjon

• God vertikal informasjon i virksomheten bidrar 

generelt til bedre yteevne.

• Viktig at det kommuniseres ut i organisasjonen 

fremskritt og eventuelle korreksjoner i 

strategien.

Formulering av mål på 

arbeidsgruppenivå

Omsetting av det overordnede strategiske målet til konkrete 

handlingsplaner på funksjonsnivå
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Eksempler på endringskrefter og 

stabiliseringskrefter

Motstand mot endring

• Frykt for det ukjente

• Brudd på psykologis kontrakt

• Tap av identitet

• Symbolsk orden endres

• Maktforhold endres

• Krav om nyinvesteringer

• Dobbeltarbeid (i en periode)

• Sosiale bånd brytes

• Utsikter til personlig tap

• Eksterne aktører ønsker stabilitet
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Det er ikke riktig at mennesker er 

grunnleggende konservative! 
(Tronsmo 1998)

• « .. det er like riktig å si at mennesker er tilhengere av 

forandring som at de er motstandere av forandring…»

• «Vi har behov for ro og harmoni. På den annen side 

har vi behov for utfordringer. Vi har behov for å 

forbedre oss, strekke oss, teste våre grenser, lære, ta i 

bruk våre ressurser og evner. Vi er kreative, 

nyskapende, nysgjerrige og lærelystne». 

Mellomledere

• De både kan støtte og motarbeide endringene. 

• Nøkkelrolle i forhold til praktisk gjennomføring, og 

som bindeledd mellom toppledelsen og de lavere 

nivå i organisasjonen. 

• Aldri undervurdere motstand mot forandring på dette 

nivå.
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”Outsidere”

• Personer som er, eller som kommer 

utenfra organisasjonen, vil ofte ha en 

rolle

• Ny adm.dir.

• Konsulenter

• Stor aksjonær

• Viktig kunde

• Fagforening

• Osv. 

8 – stegsprosess for å lede endring 1-4

1: Etablere forståelsen

av viktighet

2: Etablere en gruppe

til å lede endringen

4: Kommunisere

endringsvisjonen

3: Utvikle en visjon

og en strategi

Henger sammen med de 

vanligste feil ved ledelse

av endring.

Disse 4 trinnene skal

”tine” opp organisasjonen.
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8 – stegsprosess for å lede endring 5-8

5: Bemyndiggjøre
for handling

6: Synliggjøre
kortsiktige
gevinster

8: Forankre
nye tilnæringsmetoder
i organisasjonskulturen

7: Konsolidere og
initiere nye
delprosjekt

Disse 4 trinnene introduserer

nye løsningsmetoder og tar

hensyn til iverksettelse i

punkt 8.

Lederutfordringen

•Det er ikke tilstrekkelig med endringsledelse for 

å lykkes med strategiske endringsprosjekter.

• En av de viktigste årsakene til at endringsprosjekter ofte 

ikke fører frem, er faktisk at de ikke ledes. Det kreves 

også en ledelsesendring

• Lederen skal skape en ny organisasjonsvirkelighet med 

utgangspunkt i det bestående samspillet mellom 

mennesker. Lederen må vise vei og skape oppslutning.
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Strategisk ledelse – i endring…

Hva er det som skjer…?

• Kundene blir mer og mer 

krevende…

• Norge har noen av Europas minst 

tilfredse kunder…

• Konkurransearenaen har blitt 

global…

• Bruttofortjenesten på produkt blir 

stadig mindre…

• Tiden strekker ikke til…

• Vi kjøper tjenester i større grad enn 

noen gang før…

• Endringshastigheten øker…

• Teknologien rasjonaliserer, 

relasjonene utfordres…

• Tradisjonell markedsføring 

fungerer ikke…

• Bransjer glider inn i hverandre…

• Medarbeiderne er kunnskapsrike 

og krever personlig utvikling…

• Tradisjonelle organisasjonskart 

stemmer ikke med virkeligheten…

• Gode posisjoner jages…



19

Gamle sannheter utfordres…

• Strategifaget i endring
• Planprosesser fungerer dårlig i en verden preget av stadig økt 

endringstakt.

• Ledelsesfaget i endring
• Medarbeidernes forventning om personlig utvikling, redusert lojalitet 

og ønsket om å være på «the winning team» fordrer nye måter å 

lede på.

Viktige strategiske valg

• Hvilke behov vil kundene ha i fremtiden?
• Hva vil være kritiske suksessfaktorer for våre kunder?

• Hva vil være de viktigste produkter og/ eller tjenester?

• Hva vil kjennetegne organisasjonen i fremtiden?
• Hva vil være organisasjonens kjerneressurser?

• Hvilke kvalifikasjoner bør de ansatte ha?

• Egne ansatte, allianser, nettverk…

• Hvilke verdier vil prege organisasjonen?



20

Elementer i strategisk tenking

Hvilke utviklingstrender er nå tydelig…

Kjennetegn 20.Århundre 21.århundre

Organisasjon Pyramiden Internett eller nettverk

Fokus Internt Eksternt

Stil Strukturert Fleksibelt

Styrke Stabilitet Fleksibilitet

Strategi Ovenfra og ned Nedenfra og opp

Arbeidstakere Ansatte Ansatte og frie aktører

Jobbforventning Sikkerhet Personlig utvikling

Motivasjon Konkurrere Skape
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Dynamisk strategi

• Det hjelper ikke å forstå kundene, om du ligger ett skritt bak 

konkurrentene. 

• Raske endringer krever raske beslutninger.

Analytisk

Fantasifull

Rutinepreget Spontan

Tankegang

Handling

Regler

Enkle

tommelfingerregler

Strategy 2.0

• Dagens ledelsespraksis er basert på Taylors vitenskapelige 

bedriftsledelse og Webers byråkrati, barn av første halvdel 

av forrige århundre.

• Raske teknologiske endringer, økende usikkerhet og 

kompleksitet, Kina og Indias posisjonering som 

kostnadsledende innen varer og tjenester, gjør at effektivitet 

(produktivitet) ikke lenger er organisasjonens viktigste mål.

• Vestlige virksomheter må konkurrere på innovasjon og 

tilpasningsevne.
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Web 2.0

• Den nettverksbaserte informasjonsøkonomien.

• Desentraliserte individuelle handlinger

• Rimeligere å beregne, formidle og lagre data har økt 

utbredelsen av de materielle betingelsene knyttet til 

informasjonsproduksjon i hele verden.

• Har destabilisert informasjonsøkonomiens industrielle 

stadium.

• Skillet mellom produsent og forbruker brytes ned -

prosumpsjon.

• Åpne kildekoder og sosiale media – virtuelle verdiskapende 

samfunn

• Nye typer forretningsmodeller, og revitalisering av gamle 

modeller (f.eks. auksjonen)
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Fremtiden starter nå…


