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For annet år har Strategy House AS gjennomført en undersøkelse av 
hvordan mellomstore norske bedrifter arbeider med sine utvikling-
soppgaver.

For oss dreier strategiarbeidet seg om hvordan vi gjennomfører og 
styrer bedriftens utviklingsprosjekter. Å ha en god plan er selvfølgelig 
viktig – men det er hvordan vi gjennomfører den som bestemmer 
om vi fremstår som vinnere i markedet.

Kundekrav og teknologi endres i et stadig hurtigere tempo. Dermed 
blir det å drive godt utviklingsarbeid mer og mer del i daglig drift, 
dette kan ikke gjøres i ”skippertak” i perioder med lav aktivitet!

Denne undersøkelsen er gjennomført ved bruk av elektroniske 
spørreskjema som er besvart av om lag 220 bedrifter. Vi takker alle 
som har tatt seg tid til å svare, og håper at gjennomgangen i dette 
dokumentet gir inspirasjon!

Hvorfor SH-Barometer?
Hovedkonklusjoner i årets undersøkelse
• Det er ingen utvikling i antall bedrifter som utnytter Sosiale 

Media og andre nettbaserte kommunikasjonsløsninger. Mange 
bedrifter sliter åpenbart med å finne relevante arbeidsformer i 
de nye informasjonskanalene.

• Antallet bedrifter som ser for seg en økning i utviklingsinnsats i 
2013 vs 2012 er svært likt tilsvarende måling gjort i fjor. Dette 
reflekterer en beskjeden endring i konjunkturforventningene.

• Mange bedrifter  sliter med tett nok økonomisk oppfølg-
ing samt etablering av god målemetodikk for oppfølging av 
utviklingsarbeidet.

• Antallet bedrifter som aktivt anvender sine kunder i utviklingsar-
beidet er på fjorårets nivå, ca 50%. Generelt ser vi få spor til 
endring i arbeidsformer mellom undersøkelsesårene.

Omsetningsfordeling hos deltagende bedrifter

33% 29%26% 12%
Under 60 mill Mellom 100 og 300 millMellom 60 og 100 mill Over 300 mill

Bransjekategorier

47% 11%42%
Produksjon DistribusjonTjenester
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Hvem har deltatt i undersøkelsen?
Invitasjon ble sendt elektronisk til et bredt utvalg av norske bedrifter 
over hele landet med omsetning mellom NOK 30 og NOK 700 
millioner. Alle bedriftene har minst 20 ansatte. I overkant av 220 
bedrifter har deltatt. Det er daglig leder som har besvart under- 
søkelsen.

En av nyhetene i årets undersøkelse er at vi har søkt å kategorisere 
bedriftene i hovedgrupper basert på overordnede kundekategorier 
og produktkategorier. Vi ønsket å kartlegge om arbeidsformene i ut- 
viklingsarbeidet skiller seg mellom disse, men ser lite slike forskjeller.

Undersøkelsen gir viktig kunnskap
Målgruppen som vi har definert sysselsetter opp mot 600 000 
arbeidstagere. De er en viktig motor i den nasjonale innovasjonen 
og sysselsettingsutviklingen. Disse bedriftene er forbi den initiale 
utviklingsfase – og har bevist sin livskraft. 

I tillegg ledes de ofte av entusiastiske drivere som har lykkes et 
stykke på vei, men vil videre – her er en masse god motorikk for 
videre utvikling.

Disse bedriftene faller mellom to stoler når det gjelder offentlig 
næringsutvikling. De er for små til å bygge egne sterke infrastrukturer 
for utvikling. Likevel er de såpass store at de faller utenfor mange 
offentlige utviklingstiltak. Bedriftskategorien er svært uensartet, og 
har lavt fokus i offentlig debatt og samfunnsutvikling.

Denne undersøkelsen støttes av Norges Forskningsråd gjennom 
Skattefunn. Forskningsarbeidet som Strategy House gjennomfører 
legger spesiell vekt på hvordan Sosiale Media og nye løsninger for 
nettkommunikasjon  utnyttes av norske bedrifter.

Vi følger dette fordi vi tror at denne type virkemidler på sikt vil ha 
større innflytelse på hvordan norske virksomheter drives.

Konkurransesituasjonen til bedriftene

27% 29%44%
Regional InternasjonalNasjonal

Markedskategorier

47% 11%42%
Forbrukermarked BlandingB2B
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Vi har arbeidet med strategiske gjennomføringsprosesser for norske 
bedrifter i snart 15 år. Vi ser at de av våre kunder som etablerer 
systematikk og entusiasme i sitt utviklingsarbeid får de beste 
resultatene.

Vår enkle visjon er å hjelpe norske mellomstore bedrifter til bedre 
lønnsomhet gjennom godt arbeid med utviklingsoppgaver. Vi ser at 
våre enkle arbeidsformer som sikrer systematikk og prioritet til dette 
arbeidet fungerer, og at våre kunder bruker vår metodikk også etter 
at vårt arbeid er avsluttet.

Hvorfor gjennomfører Strategy House 
denne undersøkelsen?

Vi ser samtidig en del gjentagende svakheter:
• For lite ressurser avsatt til gjennomføring.
• Vesentlig for svak måling og oppfølging av resultater i 

utviklingsarbeidet.
• For lite aktiv bruk av eksterne ressurser, spesielt kunder,  

i utviklingsarbeidet.
• Utviklingsarbeidet gjøres i ledige stunder – alle ressurser er 

disponert for den daglige drift!

Har bedriften en besluttet strategisk plan?

81% 19%
Ja Nei

Hvem er involvert i utforming av mål og utviklingsarbeid?

86% 61%98%
Styret (76% 2011) Ansatte (61% 2011)Ledelsen (94% 2011)
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En meget interessant konklusjon fra undersøkelsen er at det knapt 
er noen endring i antallet bedrifter som bruker ulike former for 
moderne kommunikasjonsteknologi i sitt arbeid. 

Undersøkelsen registrerer en nedgang i andel brukere av sosiale 
media i 2012, og også en nedgang i andel bedrifter som sier at de 

Utviklingsarbeid og nettsamfunnet
skal ta dette i bruk de neste 2 årene. Forskjellen er ikke så stor at 
vi kan konkludere signifikant med en nedgang, men her er neppe 
noen vekst.

Vi ser tilsvarende ingen endring i andelen bedrifter som oppgir å ha 
nettbasert kundeservice.

Andel som har nettbasert kundeservice

49% 50%
2011 2012

Bruk av sosiale medier

37% 37%34% 33%
Bruker sosiale medier 

i 2011
av de som ikke bruker skal 

ta i bruk neste år i 2011
Bruker sosiale medier 

i 2012
i 2012
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Svaret vil være helt avhengig av kundegruppen. Sosiale Media er 
kommersielt et virkemiddel inn mot forbrukermarkedet, og vi ser 
enkelteksempler – spesielt kombinert med tradisjonelle re-
klamevirkemidler – som fungerer meget godt.
Sosiale Media har den fordel at publikasjonskostnaden er tilnærmet 
0 (for tradisjonell reklame ligger denne ofte på 70 til 80% av kost-
naden). Ulempen er at de  nye medier inneholder så mye aktivitet 
– det er meget krevende å oppnå oppmerksomhet.

Parallelt med denne undersøkelsen følger Strategy House på en 
systematisk måte opp hvordan de store nasjonale og internasjonale 
merkevareselskapene bruker sosiale media. Heller ikke her har vi 
sett store endringer i bruksform de siste 2 årene.

Virker ikke nettbasert kundedialog og dialog 
gjennom sosiale media?

Hva vokser i sosiale medier?

Vår konklusjon er todelt:
• Dagens virkemidler innen sosiale media er ikke spesielt godt 

tilpasset kommersielle behov.
• Det vil være veldig individuelt hvordan og i hvilken form sosiale 

media fungerer som kommunikasjonskanal for din bedrift.

Samtidig er vi overbevist om at de nye medier over tid vil bli viktigere 
som kommunikasjonskanal også kommersielt – og om at de som 
”knekker koden” knyttet til anvendelsen vil ha stor suksess.

Det kanskje mest interessante i dette materiellet er at de mest 
massemedierelevante kanalene Youtube og Blogger er i fall. Dette 
kan ikke skyldes annet enn at bedriftene opplever at kanalene i 
dagens form ikke gir gode nok resultat.

For alle som fortsatt ”hyper” rundt den forretningsmessige og strat-
egiske viktighet av de nye kommunikasjonskanalene må de bilder 
som denne undersøkelsen gir være et tankekors.

Konklusjonen er nemlig entydig: praktisk orienterte mellomstore 
norske bedrifter finner ikke gjennom jungelen – de sliter med å se 
praktiske arbeidsformer og lønnsomhet i bruk av de nye mediene. 
De nye kommunikasjonskanalene har rett og slett ikke lykkes i å 
utvikle arbeidsformer som skaper vekst i antallet brukere. 02 04 06 08 0 100
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Enhver strategisk rådgiver snakker om kundeorientering som kritisk 
suksessfaktor. Strategy House har vært opptatt av å finne praktiske 
arbeidsformer for å trekke kundene aktivt inn i strategiarbeid og 
utviklingsprosesser. Flere av våre mest vellykkede prosjekter har 
lykkes med akkurat dette!

Vår erfaring er at det tilfører spesielt stor verdi til bedriften om du 
klarer å organisere hele din verdikjede – gjerne både leverandører 
og kunder - i felles nettverk for å utvikle bedre og mer effektivt 
fremstilte produkter og tjenester. Du blir mer relevant både fremover 
og bakover i kjeden, og vil både utvikle verdiperspektivet på det du 
fremstiller og din lønnsomhet. 

Kunden som inspirasjonskilde
For oss er spørsmålet ”Er kunder jevnlig involvert i bedriftens ut-
viklingsoppgaver” derfor et helt sentralt spørsmål knyttet til bedriftens 
evne til å agere strategisk på en praktisk måte. Når kun halvparten 
av respondentene besvarer dette med ja betyr det at mange 
bedrifter ikke utnytter en kritisk kilde for inspirasjon og nytenking.

Vi synes også det er synd å se at det ikke er utvikling i arbeidsfor-
mene på disse områdene mellom 2011 og 2012:

Samler bedriften jevnlig inn informasjon om kundebehov?

72% 74%
JA - 2012 JA - 2011

Er kunder jevnlig involvert i bedriftenes utviklingsoppgaver?

51% 52%
JA - 2012 JA - 2011
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Mange bedrifter synes å ha litt ”sperrer” på aktiv kundeinvolvering. 
Som vi ser er det betydelig flere som kartlegger enn som aktivt 
involverer – det tyder på at verdien av dette er forstått, men at en 
enten ikke prioriterer dette i en hektisk hverdag eller finner den gode 
arbeidsform.

Alle bedrifter liker å oppfatte seg selv som kundeorientert. Svært 
mange klarer ikke å komme dypt nok inn i kundens reelle ut-
fordringer til å være tilstrekkelig løsningsorientert. Og dette er ofte 
skilnaden mellom å tjene litt penger og å være virkelig lønnsom! 

God merkevarebygging dreier seg om ikke noe annet enn aktiv 
utøvelse av førsteklasses kundeforståelse.

Vi bruker å si at aktiv kundemedvirkning i utviklings- 
prosjekter er et kinderegg – 3 opplevelser i en:
• Kunden ser nytte av å delta og synes det er moro.  

Bedre løsninger hos leverandør gjør ham selv også mer 
konkurransedyktig. Han skaper forpliktelse og fremdrift i 
prosjektene.

• Vi får anledning til felles problemløsning og dialog med våre 
kunder med annen agenda og til andre tider enn i kontrakts-
forhandlinger.

• Kunden blir en involvert og motivert bruker når et nytt produkt 
lanseres.

Hvordan involvere kunder?
For oss er den beste involvering i felles utviklingsprosjekter hvor 
dere møter en eller flere kunder jevnlig gjennom et utviklingsløp. Det 
finnes også andre metoder:
• Brukerråd – faste konsultasjonsmøter
• Kundesamlinger (gjerne kombinert med opplæring)
• Organisert produkttesting før lansering
• Del av dialog i ordinære kundemøter

Bruker en slike metoder er det avgjørende å systematisere og følge 
opp svarene som gis. For å forstå trender er det viktig også å ha 
tilgang på godt historisk materiell.
Det er klart at kundeundersøkelser og intervjuer også gir bedret 
kunnskap, men de blir svært ofte for grove til å komme til sakens 

Hvorfor involvere kunder?
kjerne. For å sitere en av våre kunder: ”Utfordringen med tradis-
jonelle forbrukerundersøkelser er at vi ikke kjenner igjen svarene når 
vi lanserer et produkt gjennom dagligvarehandelen.”
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Svært ofte observerer vi bedrifter med  gode planer, men for svak 
gjennomføringsevne. Vi har to nøkkelråd for å sikre god gjennom-
føring:
• tett og aktiv kundemedvirkning i alle utviklingsprosjekter
• resultatmåling

Resultatmåling av utvikling er vanskelig da resultatene ofte er 
kvalitative. Samtidig – om du ikke måler så klarer du ikke å vise dine 
medarbeidere at utvikling er viktig – da vil all fokus ligge på drift. 
Dessuten vil du ikke klare å skille mellom god og mindre vellykket 
utvikling – du etablerer ikke læring i arbeidsprosessene.

Hvordan måle utviklingsarbeid?

Undersøkelsen viser følgende mht andel som 
måler omsetning fra nye produkter  
(like tall med fjoråret):

42%
JA

33%
NEI

25%
IKKE MULIG

Vi ser også at bedriftene bruker en del andre mål  
for oppfølging/resultat av utviklingsarbeid:
Antall lanseringer 11%
Dekningsbidrag for nye produkter 39%
Ressursbruk 39%
Kvalitativ måling av fremdrift i prosjekter 32%
Antall utviklingsprosjekter 13%

Kunder som har tilgang til markedsandelsdata følger også 
opp dette for nye produkter.

Opplever du at målingene som dere gjør av utviklingsarbeidet er av tilstrekkelig kvalitet:

48% 52%
JA NEI

Den høye andel nei på dette spørsmål illustrerer at dette er krevende for mange bedrifter, hvilket stemmer overens med våre operative inntrykk. Vi 
vil samtidig understreke at vi her er i en situasjon hvor det for mange er vanskelig å etablere helt treffsikker måling, og at det i de aller fleste tilfelle 
er nyttig med måling selv om den ikke er 100% treffsikker. 

Vi tror også at de fleste – om de jobber noe med definisjonene – kan følge omsetning fra nye produkter eller tjenester som en separat KPI.
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Egen utvikling er ikke tilstrekkelig for å være beredt på morgenda-
gens konkurranse. Du må også drive systematisk overvåkning av 
konkurrenter, teknologisk utvikling og rammebetingelser, samt sikre 
deg at bedriften har tilstrekkelig kompetanse på de ulike kritiske 
områder.

Vår måling viser at andelen bedrifter som driver aktiv konkurren-
tovervåkning har falt noe fra i fjor til i år – dette er imidlertid innenfor 
statistiske feilmarginer, og vi tror ikke at det er tilfelle. Men, det burde 
vært motsatt!

Strategy House har etablert noe vi kaller en verdirapport for å fange 
opp alle disse elementene. Her kombinerer vi regnskap, KPIer 
knyttet til eget utviklingsarbeid, og elektronisk basert overvåkning av 
konkurrenter og teknologi i en felles rapport som kjøres regelmessig 
– vi anbefaler hvert kvartal.

Dette gir ledelsen jevnlig mulighet til å drøfte strategisk og finansiell 
utvikling i sammenheng.

Samler bedriften jevnlig inn informasjon om konkurrenter?

67% 72%
JA - 2012 JA - 2011

Virksomhetsovervåkning og verdirapport
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Regnskap som måleinstrument
Vi har lenge vært bevisst på at regnskapet er overvurdert som 
styringsinstrument i mellomstore bedrifter. Det foreligger for seint til å 
fungere i et moderne marked! Resultatene foreligger fra 2 til 4 uker 
etter at hendelsen er oppstått, og det er da ofte umulig å identifisere 
et avvik såpass detaljert at det er mulig å lære fra det. 

Moderne økonomisk styring må bygges slik at når regnskapet 
kommer, så er det en bekreftelse på KPIer og anslag som foreligger 
mest mulig online. 

Beste praksis
SH Barometer er ikke bare en kartlegging av hvordan bedriftene 
arbeider. Det er også en jakt etter arbeidsformer som på signifikant 
nivå gir bedre resultater mht vekst og lønnsomhet.

Gjennom våre to undersøkelser har vi ikke klart å identifisere slike 
på en entydig måte tross omfattende analysearbeid. Vi ser imidlertid 
i praksis at god kundedialog og målbar oppfølging av strategiske 
prosesser skaper gode resultater.

Undersøkelsene gir imidlertid noen indikasjoner:
• Bedrifter som benytter Sosiale media har kraftigere omset-

ningsvekst over årsperioden 2008-11. Dette skyldes neppe 
Sosiale Media, men antagelig at de tenderer til å være noe mer 
aggressive og nytenkende.

• Bedrifter som involverer ansatte i strategiske prosesser har noe 
bedre vekst og resultater. Dette har vi sett begge under-
søkelsesår.

• Bedrifter som har andre begrep enn regnskapet som viktigste 
økonomiske styringsparameter har også riktigere arbeidsformer 
på de fleste øvrige områder, og fremstår som sådan mer 
strategisk bevisst.

Hva er ditt viktigste økonomiske  
styringsparameter:

Regnskap/månedsrapporter 59%
Likviditetsstyring  5%
Økonomiske måltall som salg og DB 28%
Nøkkeltall som ordrereserve eller effektivitet   8%
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Strategy House AS
Postboks 181, 1325 Lysaker

Besøksadresse: Lysaker Torg 12
Tel: +47 95 77 77 73

bm@strategy-house.no

www.strategy-house.no
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Strategy House – målrettet utviklingsarbeid for  
mellomstore norske bedrifter

Gjennom snart 15 år har vi hjulpet norske mellomstore 
bedrifter med deres utviklingsutfordringer. Vi kan bistå 
i strategiske prosjekter fra analyse til gjennomføring, 
men hovedandelen av våre oppdrag dreier seg om 
ulike former for gjennomføring.

Vi er veldig opptatt av å involvere bedriftens ledelse 
og ansatte/tillitsvalgte i arbeidet som vi gjør. Om dere 
ikke selv er engasjert fra A til Å så opplever dere ikke 
tilstrekkelig eierskap, og gjennomføringen vil svikte.

Slik sett dreier våre aktiviteter seg ofte i å bistå i 
organisering og å skape fokus på utviklingsoppgaver 
som bedriften selv gjennomfører – jobber en rett kan 
en gjennomføre mye utviklingsarbeid med bruk av 
begrenset med tid og penger. Vi brukes også mye til 
å organisere og lede utviklingsprosjekter hvor også 
kundene er involvert.

En annen sentral oppgave er å etablere og 
implementere gode rapporteringssystemer basert på 
prinsippene i Verdirapporten presentert på side 10.

Velkommen til en uforbindende samtale. 


