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Hvordan arbeider mellom-
store norske bedrifter med 
sine utviklingsprosesser?

SH-Barometer
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Gode strategiske prosesser er nødvendige for å styre  
bedriftenes konseptutvikling og innovasjon. 

Mellomstore bedrifter har en knapphet på lederressurser – 
mye av den tilgjengelige tiden går med til daglig drift og opera-
tive gjøremål. 

For å få avsatt tid til nødvendig utvikling, er det kritisk at bedrif-
ten bevisst organiserer og følger opp utviklingsarbeidet. 

De mest vellykkede bedrifter lykkes i balansen mellom god 
drift og utvikling – kan bedriftene lære av hverandre?

For å finne mer ut om dette har Strategy House AS, som i 
mer enn 10 år har hjulpet mellomstore norske bedrifter med 
strategisk utvikling, gjennomført en elektronisk basert under-
søkelse av arbeidsformer. 

Vi trekker følgende hovedkonklusjoner:
Strategiplanen er et veletablert arbeidsverktøy i bedriftene.
Bare halvparten av bedriftene bruker kundene aktivt 
som bidragsytere i innovasjonsarbeidet – dette på tross  
av at det er dine kunder som nyter godt av bedriftens  
innovasjonsevne!
Nett og sosiale medier utnyttes i for liten grad som  
arbeidsverktøy.
Under halvparten av bedriftene har god måling av  
resultater fra utviklingsarbeid.

Hvorfor SH-Barometer?

NIVÅ PÅ OMSETNING DELTAGENDE BEDRIFTER

Vi har delt denne rapporten i 2:
Introduksjon av Barometeret; hvorfor gjør vi dette?
Gjennomgang av hovedkonklusjoner i 5 kapitler 
Konklusjonene fra rapporten kobles med våre  
operative erfaringer. 

Hvem har deltatt på undersøkelsen?
Invitasjon ble sendt elektronisk til et bredt utvalg av norske 
bedrifter over hele landet med omsetning på mellom NOK 30 
og NOK 700 millioner.

Alle bedriftene har minst 20 ansatte. I overkant av 150 bedrift-
er har deltatt i undersøkelsen. Det er daglig leder som har 
besvart undersøkelsen.
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ANTALL EIERE I BEDRIFTENE I UTVALGET HVOR BEDRIFTENE KONKURRERER

Undersøkelsen gir viktig kunnskap
Målgruppen som vi har definert sysselsetter opp mot 600 000 
arbeidstagere. De er en viktig motor i den nasjonale innovas-
jonen 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 infras-
trukturer 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 sam-
funnsutvikling.
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Bakgrunnsdata for utvalget
Respondentene er spredt i antall eiere. Som ventet domineres 
undersøkelsen av selskaper som bare konkurrerer nasjonalt, 
men likevel er det 35,4 % av bedriftene i utvalget som har 
konkurranse utenfor landets grenser.
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Hvorfor tar SH dette initiativ?
Strategy House er etablert med mellomstore bedrifter som 
hovedmålgruppe for vår rådgivning – vi har bred erfaring i å 
forstå hva som er krevende for disse bedriftene.

Vi ser ofte store potensialer som ikke utnyttes:
Mangel på kapasitet for utviklingsarbeid
Lite systematikk i denne type arbeid. God systematikk 
reduserer nødvendig ressursbruk i vesentlig grad
Oppfølging og resultatmåling nesten fraværende

De av våre kunder som er best i sin strategiske gjennom-
føringsevne er også de mest lønnsomme. 

Svært mange av bedriftene har mange konkurrenter. Et høyt 
antall konkurrenter øker behovet for godt utviklingsarbeid og  
god strategisk overvåkning.

SH Barometer er en undersøkelse som vil gjennomføres årlig. 
Utviklingen når vi har svar over flere år vil gi nyttig kunnskap.

ANTALL AKTIVE KONKURRENTER 
BEDRIFTENE HAR
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TIDSHORISONT FOR MÅL I STRATEGISK PLAN

HVEM HAR DELTATT I UTFORMINGEN  
AV PLANEN

1. Struktur på strategiske prosesser
2. Drift, oppfølging og måling av utviklingsarbeid
3. Kundedialog i utviklingsarbeid
4. Konkurrentovervåkning
5. Nettbasert kundedialog og Sosiale Medier

Strategiske planer i de fleste bedrifter
Svært få bedrifter er uten strategiske planer

Det et viktig at planene er helhetlige, behandles formelt og 
vedtas. Ellers blir de lite forpliktende, og dermed også lettere 
å overse i en aktiv operativ hverdag. 

RAPPORT I 5 DELER

SH-Barometer:
1. Formelle strukturer er godt ivaretatt

En tydelig kommunikasjon av strategien i organisasjonen er 
viktig for å lykkes – de ansatte må vite hvor vi skal, hvordan og 
hvorfor. Klare mål er avgjørende for slik kommunikasjon. Har 
de ansatte felles forståelse av hvor vi skal, trekker bedriften 
bedre i lag.
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Styret Ledelsen Ansatte Ingen

Bred involvering – ledelse, styre og ansatte
Det er viktig at styret vedtar planen, og at ansatte involveres 
tett. Styret har det formelle ansvaret, men bør også fungere 
som gode samtalepartnere. De ansatte skal utføre jobben. 
Samtidig skaper involvering i utviklingsarbeid både kom-
petanse og motivasjon 
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SH-Barometer:
2. Resultatmåling er nødvendig for å lykkes!
Mange bedrifter har utviklingsprosjekter
Organisering av strategisk arbeid i prosjekter er nyttig om ut-
fordringen er komplekse. Mindre komplekse forhold bør hånd-
teres av de operative ledere i linjen.

ANDEL BEDRIFTER SOM OPPGIR Å HA 
PÅGÅENDE UTVIKLINGSPROSJEKTER

ANDEL BEDRIFTER SOM OPPGIR Å MÅLE  
OMSETNING FRA NYE PRODUKTER

ANDRE MÅLEPARAMETRE ER OGSÅ  
MULIG Å BRUKE
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Forstås verdien av måling?
Skal en lykkes i utviklingsarbeid må det følges opp jevnlig. 
Den beste oppfølgingen er resultatmåling. Det beste resultat 
er salg og lønnsomhet i nye produkter. For de fleste bedrifter 
er dette enkelt å måle, og det er  urovekkende at ikke mer enn 
40% måler dette.
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HVOR OFTE MÅLES FREMDRIFT I UTVIKLINGS-
PROSJEKTER
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Regelmessighet også viktig
Kvartalsvis måling er en  
minimumsfrekvens for å holde trykk. 

Vi anbefaler bedriftene å koble den strategiske oppfølging 
med tradisjonell regnskapsmessig kvartals-/månedsrappor-
tering – da kommer det inn i en fast ramme. Dessuten kan 
ledelsen vurdere resultat av utviklingsarbeidet og økonomiske 
resultater i sammenheng; det er sunt. 

Under halvparten av bedriftene sjekker strategisk status mini-
mum hvert kvartal – hvilket understøtter vår påstand om at 
kvaliteten, måling og oppfølging av utviklingsprosjektene bør 
forbedres i de fleste av bedriftene.
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SH-Barometer:
3. Involvering av kunde gir godt utviklingsarbeid
Få kundene engasjert i ditt utviklingsarbeid!
Vi ser at om lag 50% av bedriftene involverer kundene aktivt i 
utviklingsarbeidet.

Om vi kun skal gi ett råd om strategisk arbeid; så er det 
å sikre deltagelse fra dine kunder! Kundene tjener på 
at du blir en bedre leverandør, og deltar ofte engasjert i 
felles utviklingsprosesser. 

Utviklingsprosesser med kunder har flere  
gevinster:

Du bygger bedre forståelse for deres behov, og blir en 
bedre leverandør
Du lærer dem bedre å kjenne og bygger tettere relasjoner. 
Dette understøtter også kontraktsforholdet.
Du møter dem i en situasjon hvor dere samarbeider; og 
ikke diskuterer pris og vilkår!

Felles prosjekter kan dessuten gi nye løsninger både mht 
produkt og logistikk da en ser en lenger del av  verdikjeden 
i sammenheng. Vi har mange eksempler både på gode  
innovasjoner og betydelige kostnadsbesparelser som 
er muliggjort gjennom en åpen dialog mellom kunde og  
leverandør! 

51,9%
48,1%

Ja Nei

Leverandører er oftere involvert enn kunder

For de fleste vil det være  lettere å spørre leverandører enn 
kunder. Den økonomiske gevinsten av god leverandør- 
involvering kan være like god som om en involverer kunden. 
Den strategiske gevinst er normalt større i kundeinvolveringen; 
det er her det er mest avgjørende å skape en god dialog.

I et av spørsmål i undersøkelsen spør vi hva som er de  
viktigste faktorene å følge med på for å kunne forutsi  
konkurransesituasjonen fremover. Da svarte 81,4 % av  
respondentene at endrede kundebehov er viktig å følge 
med på. Likevel er antallet som samler inn kundeinformasjon  
lavere, og antall bedrifter som involverer kundene i utviklings-
prosjekter er vesentlig lavere.

Kundeinvolvering i 
utviklingsprosjekter
At bare ca halvparten 
av bedriftene involverer 
kundene i sine utvikling-
sprosjekter tyder på at 
mulighetene i dette ikke 
fullt ut er forstått. Det kan 
også være bedrifter har 
vansker med å organ-
isere slike prosjekter; ek-
sterne katalysatorer kan 
da ofte være nyttig. 

59,5%

40,5%

Ja Nei

ANTALL BEDRIFTER SOM JEVNLIG OVERVÅKER 
KONKURRENTER
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SH-Barometer:
4. Konkurrentovervåkning er en inspirasjonskilde!
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Mellomstore bedrifter har mange konkurrenter, og  
antallet er antageligvis økende.

Svært mange parametre kan endre  
konkurransebildet:

Innovasjon
Viktige kontrakter
Fusjoner og oppkjøp

Det er kritisk med en  
kontinuerlig konkurrentovervåkning 
av god kvalitet. Markedsledelsen  
bør ha som jevnlig oppgave å  
gi status på konkurrenter basert  
på definerte parametre.

Mange kilder
Det er mange kilder man kan bruke for å innhente informasjon 
om konkurrenter. God nettovervåkning kan samle opp  
mye, gi hurtig og jevnlig tilbakemelding og heve  
oppmerksomhetsnivået. 
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SH-Barometer:
5. Nettbasert kundedialog og Sosiale Medier
Nettet har uante muligheter!
Undersøkelsens utgangspunkt var delvis et ønske om økt 
kunnskap knyttet til denne bedriftskategoriens anvendelse av 
nettbaserte tjenester og Sosiale Media.

Vi ser en god del prøving, men begrenset med avansert bruk. 
Spesielt overraskende er det at kun halvparten oppgir at de 
har nettbasert kundeservice – i ulike dimensjoner er dette rel-
evant for alle. 

Hvorfor er nettet viktig?
I tradisjonell annonsering utgjør publiseringskostnaden (hva du 
betaler for medieplass i TV, aviser etc) ofte 75% av budsjettet 
eller mer. Publisering på nettet er i prinsipp gratis.

Brukes nettet riktig kan mellomstore bedrifter utjevne større  
aktørers skalafordeler. Nettbutikker kan også endre dine 
kunders adferdsmønster, og forandre maktforholdet i en verdi- 
kjede Men det er stor forskjell mellom egnethet for ulike 
produkter.

Vi ser også at den unge generasjon bruker nettet på en helt 
annen måte enn dagens bedriftsledere, og derfor må unge 
brukere involveres i utviklingen av nye kommunikasjonsformer.

TILBY NETTHANDEL

Netthandel
Under 25 % av bedriftene anvender netthandel – antagelig 
er det vesentlig flere som kan utnytte denne salgskanalen. 
Netthandel gir unik mulighet for sluttkundedialog. Det gir også 
en flott mulighet for uttesting av nye produkter. Det er kritisk 
å gjøre netthandelsfunksjonen, inklusive all logistikk, enkel og 
forutsigbar. 

Sosiale Media
Knapt 40 % bruker Sosiale Media – ytterligere 15 % skal ta 
det i bruk neste 2 år. Den bedriftsøkonomiske bruken av 
Sosiale Media er i tidlig utviklingsfase; det har neppe funnet 
sin form. Det er viktig å følge med; tidlige brukere kan skape  
konkurransekraft.

Det finnes mange gode eksempler på utnyttelse av de nye 
mulighetene i et forbrukeraspekt fra internasjonale aktører. 
Mange av disse er enkle å tilpasse ens egen organisasjon 
og konkurransesituasjon. Sosiale Media er nok er mest an-
vendelig for bedrifter som driver salg til forbrukermarkedet; 
LinkedIn og Tweets kan også benyttes i B2B-kommunikasjon. 
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HAR NETTBASERT KUNDESERVICE
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Ulike typer av sosiale media
Facebook dominerer blant respondentene, men vi vet fra 
bakgrunnsanalyser at svært mange av bedriftene ikke er ut-
pregede sluttbruker-orienterte organisasjoner. For selskaper 
som selger mye B2B vil andre arenaer ha større fordeler. 
Grafen viser betydningen hypen facebook har fått: ”alle” må 
være på facebook. 

Nettsamfunnet er en viktig forretningsarena. Den er fortsatt i en 
tidlig utviklingsfase, hvor aktiv anvendelse i noen tilfeller kan gi 
betydelige konkurransefortrinn, men alltid vil gi nyttig erfaring. 
Det viktigste er ikke å være synlige gjennom en bestemt kanal, 
men å bruke de riktige kanaler for din virksomhet for å oppnå 
kundedialog – og bruke de godt!

SKAL BEDRIFTEN TA I BRUK SOSIALE MEDIER INNEN 2 ÅR?

Oppsummering
Mellomstore bedrifter legger tiltagende vekt på strategisk 
arbeid. Denne rapporten påpeker spesielt 3 forbedringsom-
råder:

Kundene må trekkes dypere inn i innovasjonsprosess-
ene.
Resultatene må måles; aktivitetene må gi virkning på 
topp- og bunnlinje.
Den nye mediehverdag og kommunikasjonsplattform som 
tilbys gjennom nettbaserte virkemidler bør utnyttes bedre.

Strategy House har gjennom mer enn 10 år bistått mellom-
store norske bedrifter med gjennomføring av strategi og ut-
viklingsprosesser. Vi har enkle arbeidsverktøy som utnyttes av 
våre kunder til effektiv og resultatorientert strategisk jobbing. 
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en uforpliktende dialog.
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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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Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en 
uforpliktende dialog.

Strategi – i går og i dag!
Før var en strategi noe man behandlet i styret – for så å 
legge i en skuff og fortsette som før…

Utviklingen de siste 20 år har medført at informasjon og 
produkter flyter ekstremt mye hurtigere mellom mennesker. 
Tempoet i endringer er også økt. 

Strategien blir et nødvendig operativt styringsverktøy for 
ledelse av utviklingsarbeid. Utviklingsoppgaver defineres 
som et resultat av strategien, og resultatene må følges opp 
løpende akkurat som regnskapet. 

Å presentere månedsrapport uten status på utviklings- 
arbeid er som å kjøre bil fremover og se ut av bakvinduet. 

Det er i tillegg nødvendig å involvere den operative  
organisasjonen i strategisk arbeid; det er de som skal  
gjennomføre de nye løsningene.


