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Betydningen av godt styrearbeid

Styrets lederfunksjon

Frode Solberg
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Frode Solberg – Et sammendrag

• I dag

• Høyskolelektor Forretningsutvikling ved institutt for Innovasjon og 

Økonomisk organisering, Handelshøyskolen BI

• Særlig ansvar for Handelshøyskolen BI’s styrekompetanseprogrammer, 

forretningsutvikling / bedriftsutvikling SMB, entreprenørskap

• Høyskolelektor II ved Handelshøyskolen i Trondheim – Strategi, Innovasjon 

og Forretningsutvikling

• Tidligere erfaring og bakgrunn i konsentrert form:

• Leder for Executive, Handelshøyskolen BI Midt – og Nord Norge, Business 

Developement Manager – BI Divisjon Bedriftsmarked, 

• Sammenhengende arbeid i lederstillinger som mellomleder og toppleder i 

privat og offentlig sektor siden 1982

• Styreleder i en rekke bedrifter innenfor ulike bransjer

• Startet 4 egne bedrifter

• 4 års arbeid i internasjonale prosjekter

• Økonom fra TØH, Bachelor of Management BI, Master of Management BI 
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Styret skal ivareta bedriftens interesser

Det som er bra for bedriften er i prinsippet bra for 

alle interessentene.
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Styrefunksjonen slik aksjeloven 

beskriver den

• Å forvalte selskapets anliggender
–Med forvaltning av selskapets anliggender forstås 

fokus på utvikling og verdiskaping i virksomheten!

• Å påse at bokføring og formuesforvaltning er 
gjenstand for betryggende kontroll

• Å sørge for tilfredsstillende organisering av 
selskapets virksomhet

• Å sørge for at selskapet har planer og 
budsjetter for sin virksomhet
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Et klart skifte av fokus i styrearbeidet

LEDELSE

• Fra dominant fokus på Corporate Governance, over til 

den menneskelige siden ved styrearbeid - fra 

dominant kontrollfokus til verdiskapingsfokus

• Fra uavhengighet til mangfold og kompetanse

• Fra beslutningsorientert til prosessorientert 

styrearbeid

• Fra styreleder som ordfører over til leder og motivator

• Fra det lukkede rom til inkluderende åpenhet

• Fra ekstern rapportering til intern utvikling
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2 dimensjoner i virksomhetsledelse
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Optimale

resultat

Faktiske

resultat

Struktur

”Management”

Relasjon ”Leadership”

Høy

Lav Høy



Hva slags styre har vi ?
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Etter Huse – Tante, barbar og klan – (2011)



Styret har ansvaret for å legge til 

rette for å få fokus på, og valg av, 

de faktorer som gir en optimal 

retning inn i fremtiden. 

Dette i en stadig økende 

endringstakt hvor de kortsiktige 

drivkreftene utgjør en sterkt 

økende utfordring. 
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Styret?

• I hvilken grad ser styrene på seg selv som et lederorgan?

• Styret er bedriftens øverste ledelse!

• I hvilken grad fokuserer styret på sin rolle som lederorgan?

• Eksempelvis samspill og rollefordeling mellom styre og daglig ledelse i ulike 

virksomheter!

• I hvilken grad tar styrene innover seg de endringene i 

styreforståelsen som nå skjer?

• Ikke lenger et passivt og tilbaketrukket organ.

• Direkte og inn direkte utøvende lederskap.

• I hvilken grad fokuserer styrene på å flytte fokus fra relativt 

ensidig jobbing med kontroll og struktur,  til innovasjon og 

forretningsutvikling?

• En strategisk og utviklingsorientert ressurs.

• Fokus på innovasjon og entreprenørskapsprosesser.
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Noen sentrale spørsmål for bedrifter fremover som 

styrene må forholde seg aktivt til

• Kompetent arbeidskraft

• Hvordan skaffe og beholde denne?

• Utvikle eksisterende og rekruttere nye – HRM som strategi?

• Etablere en reell markedsorientering av virksomheten

• Hvordan etablere relasjonsfokus fremfor «episode fokus» mot kunden?

• Hvordan posisjonere seg i de rette segmenter og treffe de optimale 

målgruppene?

• Kontinuerlig innovasjon 

• Hvordan etablere samspill mellom anvendelse av ny teknologi og utvikling 

av egne konsepter gjennom prosessfokus?

• Kontinuerlig strategisk utvikling

• Hvordan gå fra strukturfokus til prosessfokus?

• Bedriftens lederkompetanse

• Hvordan sikre at bedriften har den beste ledelsen den kan få?

• Styret som ledelsesressurs?
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Nåsituasjon

Fremtidig

ønsket 

situasjonVeien vi må gå?

Aktiviteter vi må 

iverksette for å 

komme dit vi vil.

Hva er status i forhold til ønsket situasjon?

Forutsetter:

• Mål 

• Analyser 

• Prosesser i 

organisasjonen

• Beslutninger

• Implementering og 

endring

• Ledelse

• Kontroll og styring

Styret og strategien
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Styrets strategiske rolle er endret
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Fra passivt å godkjenne

strategien og strategiske

beslutninger 

Via å  ”formulere” strategisk

relaterte beslutninger i samtaler

med ledelsen.

Til å forme innholdet, konteksten,

prosessen og utførelsen av 

strategien

Et fåtall styrer 

former konteksten, 

innholdet og 

utførelsen 

av en strategi

Noen styrer 

formulerer strategiske 

beslutninger



Takk for oppmerksomheten!


