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En undersøkelse av lederes bruk
av tid og ønsker om tidsbruk på 
ulike lederoppgaver
• Totalt deltok 220 personer i undersøkelsen, hvorav 102 toppledere og 118 

mellomledere. 
• Gjennomsnittsalderen på lederne var 44 år 
• 77 kvinner og 143 menn  
• 182 kommer fra privat næringsliv, mens 38 ledere ko m fra offentlig 

virksomhet. 
• I gjennomsnitt kom lederne fra virksomheter med 30 ansatte 
• 78,2% av lederne kom fra virksomheter med færre enn  100 ansatte. 
• Målt i antall ansatte går grensen mellom store og m ellomstore virksomheter 

i Norge på 250 ansatte. 89,5% av lederne fra virkso mheter under 250 
ansatte.

• I snitt 10 års ledererfaring 
• 82,3% har lederansvar for 20 ansatte eller færre

Erichsen, Solberg og Stiklestad ( 2015),
- Lederes bruk av tid (Arbeidstittel)



Problemløser Strateg

UtviklerAdministrator

Kortsiktige 
oppgaver

Langsiktige 
oppgaver

Tidsbruk – status og ønsket



Problemløser 26,9% Strateg 14,8%

Utvikler 18%Administrator 40,3

Kortsiktige 
oppgaver

Langsiktige 
oppgaver

67,2% 32,8%

Situasjon i dag - tidsbruk



Problemløser 17,4% Strateg 27,3%

Utvikler 30,7%Administrator 24,6%

Kortsiktige 
oppgaver

Langsiktige 
oppgaver

42% 58%

Ønske om tidsbruk



220 ledere i små og mellomstore 
virksomheter ønsker å jobbe mer med strategi og utv ikling!

• Ledere i små- og mellomstore virksomheter i større g rad opplever at de 
må prioritere kortsiktige, administrative oppgaver fremfor langsiktige 
strategi - og utviklingsoppgaver. 

• Dagens leder bruker i snitt så mye som 2/3 av tiden  sin til administrative, 
kortsiktige oppgaver og kun 1/3 av tiden til langsi ktige oppgaver som 
strategi og utvikling. 

• Et tydelig funn er at så mange som 60% av lederne i  vår studie er middels 
eller lite fornøyd med disponeringen av sin arbeids tid. De rapporterer at 
de i stor grad ønsker å bruke mer tid til langsikti ge oppgaver som strategi 
og utviklingsarbeid. 

• Hvis de får muligheten til a prioritere annerledes så vil de bruke 58% av 
tiden sin på overordnede og langsiktige lederoppgav er og 42% av tiden 
sin på administrativt rutinearbeid og møter. 

• Det betyr at disse lederne ønsker å omdisponere så mye som 25 % av den 
totale tiden sin til mer langsiktige oppgaver. 

• De 220 lederne som deltok i vår studie har med andr e ord en klar 
erkjennelse av at strategi og utvikling er noe de b ør arbeide mere med.

Erichsen, Solberg og Stiklestad (2015)



Innovasjon i egen virksomhet

• Hvordan oppstår, spres og realiserer innovasjon i e gen 
virksomhet?

• Hva kan vi som ledere og medarbeidere bidra til å s tyrke 
innovasjonsevne og vilje i egen virksomhet?



Strategic Intent –
lederskapets og organisasjonens vilje til utvikling

Visjon   +  Intent

Hvor vi ønsker å gå
Hvordan vi tenker 

å komme dit

”Strategic intent captures the essence of winning”.

Strategic Intent, Hamel og Prahalad, Haward business Review, 1989



Om Strategic intent –
” a major new force had arriwed in management”

• Hvordan organisasjoner prøver å oppnå og oppnår til synelatende 
umulige mål..

• …ved å etablere et ønske i bedriften om å oppnå glob alt lederskap

Vs.



Tre kjernekonsept ved innovasjon

• Innovasjon
– En prosess som kan organiseres og ledes, om det er en 

nystartet virksomhet eller en 100 år gammel virksomhet
• Entreprenørskap

– Den kraften av engasjement som trengs for å drive denne 
prosessen gjennom de anstrengelser dedikerte individer, 
engasjerte team og fokuserte nettverk har som motiv

• Skape verdi
– Er formålet med innovasjon, om det er uttrykt i økonomiske 

termer, veksttermer eller i termer for forbedring av sosial 
velferd.



Hva vet vi om å lede innovasjon?

• Hvis vi vil lykkes i å lede innovasjon må vi:
• Forstå hva vi prøver å lede 

• jo bedre vår forståelse av dette er, jo mer sannsynlig er det at 
vi evner å ta det vi ønsker i bruk, slik at utvikling 
implementering og drift av dette i organisasjonen vil fungere

• Forstå hvordan
• Skape vilkår (implementere og  utvikle disse) slik at det vi 

ønsker blir realiteter

• Forstå hva – hvorfor og når i innovasjonsaktivitet
• Utvikle strategi for det innovasjonsarbeid vi utfører

• Forstå at det er et dynamisk og bevegelig mål
• Innovasjonsledelse handler om å utvikle dynamiske 

kapabiliteter



Innovasjonsledelse vid forstand

• Praksis og studier av innovasjon og entreprenørskap  
kan tilnærmes på følgende 3 måter

• Personlig og individuell
• Som vektlegger rollen med kreativitet og 

entreprenørskap

• Kollektiv eller sosial
• Som fokuserer på bidrag og deltagelse i grupper og 

team

• Kontekstuelt
• Som fokuserer på struktur, klima, prosess og 

verktøy



Å lede innovasjon

Entreprenørielle 

mål og kontekst
Oppdage

muligheter
Finne 

ressurser
Utvikle 

virksomheten
Skape verdi

Læring

Tidd & Bessant 2011



Generer 
innovasjons -

muligheter

Skann og søk miljøet (internt og eksternt)
for å plukke opp og prosessere signaler om
potensielle innovasjoner

Strategisk 
utvalg fra disse 

mulighetene

Strategsk utvalg fra disse potensielle 
triggerne for innovasjon hvor 
organisasjonen vil forplikte ressurser til å 
gjøre.

Implementer og 
sørg for at 
innovasjon 

skjer

En valgt mulighet.
Organisasjonen må utvikle 
denne fra ide til virkelighet

Generer Velg Implementer

16

Tidd & Bessant 2011



Hovedfunksjoner i innovasjon

InnovasjonInnovasjon

Beslutnings-
taking

Beslutnings-
taking

Ressurs-
anskaffelse

Risiko-
takingIdé-

generering

Ideer om nye 
kombinasjoner

Rogers, 2003



Innovasjons -impulser

• Fra Forskning og utvikling (FoU)

• Fra markedet - nye krav og forventninger

• Fra politiske føringer

• Fra økt kunnskap og erfaring – det iøynefallende

(Osborn & Brown, 2005:186)



En kontinuerlig strøm av 
konkurransefortrinn…

• Om organisasjonen ikke utvikler seg har de tilslutt  
en kompetanse som ikke etterspørres i markedet:

• Opplært arbeidsuførhet ( Argyris 1985)
• Kompetansefella (Levinthal og March 1993)
• Kjernerigiditeter ( Leoanard- Barton 1992)

Det vi blir gode på blir vår undergang!
Zapffes paradoks



Organisasjonslæring

• Kompetanse som base for konkurransefortrinn kan see s på 
som  kontinuerlig læring for å utvikle og videreutv ikle nye 
konkurransefortrinn.

Organisasjonslæring som drivkraften i 
kompetansebyggingen.



Våre mål, ressurser, evner …

21

Evnen til å 
utnytte sitt
vekstpotensial

Virksomheten

Entreprenørbedriften

Evnene til å
sette strategiske mål

Evnen til å 
innovere



Det finnes 10 typer av innovasjon

Organisasjon og 
finans

For. 
modell

Verdi-
nettverk

Tilbudet

e

Produkt  
/ service
utførels

e

Service 
system

Kunde-
service

Leveransen

Kanal
Merke –

Brand

Kundes
Forvent-
ninger

Prosess

Etablere
prosess

Kjerne 
prosess

Samlede egenskaper 
som muliggjør 
innovasjon

Prosesser som 
tilfører verdi

Grunnleggende faktorer,
utførelse og  funksjonalitet

Utvidede systemer 
som omgir tilbudet

Hvordan du  
betjener dine 
kunder

Hvordan du knytter
dine tilbud til dine
kunder

Hvordan du forklarer
dine tilbud’s fordeler
til dine kunder

Hvordan du skaper
en totalopplevelse
for kundene

Hvordan virksomheten
tjener sine penger

Virksomhetens 
struktur og 
verdikjede

Innenfra  og ut Utenfra og inn

Larry Keely / Doblin INC. (1999)22



Retningslinjer for å skape innovasjon i 
virksomheter

• Topplederstøtte til en innovasjonskultur
• Belønne innovasjonstiltak
• Etabler et ”innovasjonsfond”
• Oppmuntre/ oppfordre til at ulike perspektiv får sa mhandle 
• Bruk informasjon effektivt
• Benytt ideer fra medarbeidere fra alle nivå i virks omhetene
• Verdsett prøving og lær fra det 

(Osborn & Brown, 2005:145)



«Innovasjonschampion»
• En innovasjonschampion er en karismatisk person som utnytter

sin styrke og kraft for å støtte en innovasjon. Hinder o g
motstand i egen organisasjon blir håndtert.

• Viktige kvaliteter ved innovasjonschampion:
• Har en nøkkelposisjon i organisasjonen
• Har analytiske kunnskaper og intuisjon til å forstå ulike menneskers 

motivasjon og potensial
• Har gode mellommenneskelige egenskaper og dyktig i forhandlinger

• Innovasjonschampion er en megler og sørger for at 
innovasjonen blir tilpasset organisasjonskonteksten

“The idea either finds a champion or dies.”



Entreprernørskap
• Involverer

• Organisasjonslæring, samarbeid, kreativitet og individuell forpliktelse ( 
commitment)

• Forutsetter: 
• Å ta risiko, være innovativ og proaktiv
• Aksept av risiko på individnivå og organisasjonsnivå
• Risiko må belønnes!

• Handler om organisasjonens evne til læring og avlær ing
• Utforske og utnytte kunnskap
• Explore ( utforske)  & Exploit (utnytte)

• Kan være indre og/eller ytre orientert

• Har både formelle og uformelle trekk

James C. Haydon ( 2005)



Ledelse og entreprenørskap:

• Ledelse - Blir krevende! 

• Større usikkerhet, hurtige skifter, kunnskapsintensivitet 
• Situasjoner som kan være vanskelig å analyserer pga utilstrekkelig 

informasjon  og uklare kriterier for evalueringer, 
• koordinering gjennom gjensidig tilpasning ( ikke kontroll og kommando), 
• og beslutninger basert på forpliktelse og ikke konsensus

Mulig oppskrift for lederen :
- delegering, deltakelse i beslutningsprosesser, samarbeid, unngå 
byråkrati, øke risikoviljen og kreativitet.

James C. Haydon ( 2005)



Organisasjonskultur og entreprenørskap
• Organisasjonskultur som et sentral og potensielt bærekraftig konkurransefortrinn,  

Barneys (1986)

• Org.kultur som sentral for samhandling og spredning av kunnskap  «… the importance
of culture in promoting the discretionary, informal behaviors that lie at the heart of
Corporate Entrepreneurship»

• En «løs- tett» organisasjon som fremmer entreprenørskap gjennom indre belønning, 
delegering av ansvar og unngåelse av rigide kontrollsystemer.

Individuelle og organisatoriske mål forenes, som underbygger ønsket om å 
samarbeide og skaper tillit.



Jobbdesign: høy 
grad utøvelse av 
skjønn &
selvstendighet

Sosialisering & 
teamorientert 
trening

Oppfattet/ opplevd 
organisasjonsstøtte

Fokus og 
evaluering av 
prestasjoner og 
initiativ som bidrar 
til å øke 
risikovillighet

Organisasjonsklima av 
tillit og engasjement 
(tar forpliktelser)

Risikotaking

Tverrfaglige team

Intern og ekstern 
utveksling av 
informasjon & 
ressurser

Organisasjons-
entreprenørskap

James C. Haydon ( 2005)

Rammeverket – en tilnærming



Innovasjon er påkrevd for å overleve
• Hvis organisasjoner ikke endrer seg, hva de tilbyr og 

måten de tilbyr det på vil man få problemer.

• Innovasjon bidrar til konkurransemessig suksess i 
mange sammenhenger og på mange måter.

• Det er en strategisk ressurs å få en organisasjon t il å 
gå fra der den er til der den vil.

• Innovasjon skal bidra til å tilfredsstille interess enter, 
eiere, kunder, brukere, medarbeidere, andre 
interessenter og samfunnet





Appendix



innovasjonsprosessen i 
organisasjoner (Rogers, 2003: 421)

AGENDA-
SETTING MATCHING

REDEFINERING/ 
RESTRUKTUR.

TYDELIG-
GJØRING RUTINISERING

Beslutning

Generelle 
organisatoriske 
problemer som 
kan skape en 

opplevd behovet 
for innovasjon

Kople en 
innovasjon til et
organisatorisk 
problem ved 

organisasjonen

Innovasjon er 
endret / re-

oppfunnet for å 
passe 

organisasjonen,
organisatoriske 

strukturer 
endres 

Forholdet 
mellom 

organisasjonen 
og innovasjon er 
klarere definert 

Innovasjon blir 
en pågående 

element i 
organisasjonens 
virksomhet, og 

mister sin 
identitet

Innovasjonsprosessen i organiasjoner

I. Initiering II. Implementering


