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Velkommen til Zoom møte. 
19 november 2020 Styrets rolle i strategiarbeid
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Har du spørsmål eller innspill ; send chat eller sms til Sølvi eller Veronica

Co – host 
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Zoom

Mikr
ofon AV

Video på

Du får noen spørsmål 
underveis

Du blir satt i 
grupperom –
tilfeldig fordeling

visningsmodus

Styrets rolle i strategiarbeid

Mette Fagerli
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www.mettefagerli.com
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INSPIRASJON og RAMME

Innhold i webinar:
1. Hva er strategi ?
2. Styrets rolle i strategiarbeid.
3. Hvordan jobbe systematisk med strategi ?

§ 1. Hvor står vi dag? (Verktøy for Nå-analysen)
§ 2. Hva er ambisjonene for selskapet fram i tid. 

(Visjon/ambisjon)
§ 3. Hvordan skal vi jobbe systematisk mot ambisjonen ? 

(Fokusområder, mål og tiltak.)
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Mye stoff på kort tid !
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Hvem jeg har hatt i tankene når jeg 
har laget foredraget.....
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Målgruppe
Hvem stiller til møte en mørk 
novemberkveld....

Personas: 
Camilla 36 år: Økonom.  Jobber som mellomleder 
i CBA. Samboer og to tenåringer. Bor i enebolig på 
Sandsli. Leser BT, DN og er medlem av 
bokklubben. Tar utdanning ved siden av jobben. 
Går fjellturer med venninner. 

Har to styreverv og ønsker å lære mer praktisk 
styrearbeid – og vil gjerne ta på seg 
styrelederverv. .

Behov : 
Litt sliten klokka 19:00.... litt lei av koronatid. 
Kan en god del – spesielt innen økonomi og jus –
men er noe forvirret over alle begreper og 
prosesser i forhold til strategioppgaven – og 
hvordan man kan få jobbet med den i styret. Tør 
ikke helt å ta initiativ til en strategiprosess som 
styremedlem – men føler at hun burde gjøre det. 

Og hun har ambisjoner om å gjøre det !!
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Målgruppe Og kanskje henne......?

Monica 46 + år: 
En litt eldre variant av Camilla. 

Behov : 
Har erfaring fra styrearbeid men irriterer seg 
grenseløst over at 90 % av tiden i styret går 
med til historie og kontroll-oppgaver. 

«Men vi har jo aldri tid til å tenke langsiktig 
når det er så mange branner å slukke 
akkurat nå»

Hun er styremedlem og styreleder er  
revisor.....
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Målgruppe Hvem er dette for ?

Mette 57.

Behov : Har erfaring fra styrearbeid 
men har gitt opp å få tid til gode 
strategiprosesser. 
Erfarer at viljen og evnen sjelden er 
tilstede i styret og hun orker ikke å 
legge inn masse tid og ressurser i å få 
det til.
Administrasjonen vil helst ikke ha 

overordnede føringer og krav fra styret 
– og hun går jo ut av styret til våren 
uansett.

Styrearbeidet druknes i styrepapirer og 
detaljer – og strategien er mer en 
rullerende festtale - enn en 
handlingsplan. 
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POLL. 
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1
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Hva er strategi ?

Samme språk ?

15

Hvilke briller har du ?

Festtale ?

....litt svulstig festtale som det 
er lett å stille seg bak. Mange 
vakre målsettinger som det er 
vanskelig å etterprøve....

1.Analyse av nåsituasjon; 
muligheter og utfordringer.
2. Fastsette ambisjon. Prioritere. 
3. Planlgge hvordan man 
kommer fra nåsituasjon og 
beveger seg mot ambisjonen. 

Konkrete tidsfestede tiltak som 
det følger ansvar og penger 
med.

Prosjektstyring ?



STRATEGI =
En plan for å oppnå organisasjonens mål. 

«En strategisk plan beskriver de mål en 
organisasjon vil oppnå og de virkemidlene man 
velger for å nå målene»

Hvorfor ha en strategi/
hvordan gjøre strategi

STRATEGI =En plan for å 
oppnå organisasjonens mål. 
«En strategisk plan beskriver 
de mål en organisasjon vil 
oppnå og de virkemidlene de 
velger for å nå målene»

Hvorfor ha en strategi/
hvordan gjøre strategi

mangfoldige 
årsaker

maksimere 
profitt

planlegging fremvoksende

Hvorfor ha en strategi

mangfoldige 
årsaker

maksimere 
profitt

planlegging fremvoksendeHvordan gjøre strategi

STRATEGISKE
PROSJEKTER

STRATEGI =En plan for å 
oppnå organisasjonens mål. 
«En strategisk plan beskriver 
de mål en organisasjon vil 
oppnå og de virkemidlene de 
velger for å nå målene»

Hvorfor ha en strategi/
hvordan gjøre strategi

mangfoldige 
årsaker

maksimere 
profitt

planlegging fremvoksende

DRIFT

STRATEGISKE
PROSJEKTER

STRATEGISKE

PROSJEKTER

STRATEGISKE
PROSJEKTER

STRATEGISKE
PROSJEKTER



Det vanskelige (og viktigste) er å GJØRE strategi !

1. Hvor er vi ? 
Nåsituasjon

2. Hvor vil vi ? 
Ambisjon

3. Hva gjør vi ? 
Fokusområder

Fokusområder og Handlingsplaner

Hva skal gjøres ? 
Hvem skal gjøre det ?
Når skal det igangsettes og avsluttes ?
Hva koster det ? 
Hvordan skal det måles og følges opp ?

1. Hvor er vi ? 
Nåsituasjon

2. Hvor vil vi ? 
Ambisjon

3. Hva gjør vi ? 
Fokusområder

Trenger vi bare en opprydding – eller en helt ny garderobe ?

Fokusområder og Handlingsplaner  

Prosjektstyring = Arbeidstegninger og planlegging. 
Å ikke bare begynne et sted og se hvordan det går......
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Strategi er også å velge vekk Og å innse hva man 
har ressurser til.....

1. 
Hvor er vi ?

Nåsituasjon
• Organisasjon
• Kompetanse
• Arbeidsmiljø

• Kommunikasjon
• Visuelt uttrykk
• Omdømme
• Salg

• Podukter
• Innovasjonsevne
• Markedsutsikter
• Kunder - kundereise

SWOT

RESSURSER og EVNER

TEKNOLOGI

BÆREKRAFT

DE STØRSTE UTFORDRINGER

HVA trenger vi innsikt i ?

2.
Hvor vil vi ?

AMBISJONER ( Visjon) 

MÅLGRUPPER - framtid

FORRETNINGSMODELL.

OMDØMME MERKEVARE
Ønsket etterlatt inntrykk
Fremtidens markedsbehov

ORGANISASJON
Kompetansebehov
Ressursbehov
Verdier

SAMARBEID

Hvor vil vi,  kan deles inn i :
Kort sikt ( 1 år)
Lang sikt ( 3 -4 år)

3.
Hva gjør vi  ?

Fokusområder

Stategi handler (litt forenklet) om tre faser.
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TILTAK !

§ Ambisjon/Visjon : Horisont 2-4 år. Fokusområder. 
§ Mål og Plan: Horisont : neste halvår
§ Aktiviteter fra måned til måned for å bevege organisasjonen mot mål i 

strategi og årsplan.

§ de kortsiktige aktiviteter bringer oss opp mot de 
langsiktige fokusområder / mål.  
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Strategi. Folk har ulik rolle og utgangspunkt.
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Ambisjonen er 
først og fremst en 

trygg og god 
arbeidsplass !

Ambisjonen er å 
selge mest mulig 
til høyest mulig 

pris.

Strategi. Folk har ulik rolle og utgangspunkt.
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Ambisjonen er 
først og fremst å 

berike vårt 
publikum !

Ambisjonen er å 
få flest mulig til å 

komme på 
forestilling. 

Strategi. Folk har ulik rolle og utgangspunkt.
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Ambisjonen er en 
strategi ingen kan 

ta oss på å ikke 
levere.....

Ambisjonen 
tydelige målbare 

resultater som 
styret følger opp



Forretningsstrategi

Merkevarestrategi

Kommunikasjonsstrategi

So Me strategi

Alle disse 
strategiene !

Jeg trenger bare hjelp 
til å få flere følgere 
på facebook !

Kanskje du ikke 
behøver Facebook. Prøv 
LinkedIN ? Alt handler om å 

forstå hvem du er 
til for. 

Strategi er arbeidstegninger.

§ Forretningsstrategien er en slags arbeidstegning for hvordan 
virksomheten skal bygges «i virkeligheten». 
§ Inneholder produksjon, , samarbeid, distribusjon, finansiering, risiko, 

investeringer, økonomiske anslag, ressursbehov, prioriteringer,teknologi
§ Merkevarestrategien er arbeidstegningen for hva som skal bygges i 

«folks hoder». 
§ Inneholder identitet, markedsarbeid, assosiasjoner, personlighet til merket, 

foto, farger, visuell utstråling, organisasjonens leveregler, kommunikasjon, 

§ De henger tett sammen, men er likevel ikke det samme. 
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Kort om forretningsutvikling

31 32

Forretningside
Forretningsmodell

Hva skal vi 
PRIORITERE å 

levere !

B

Hvilke behov kan vi levere 
unikt på ?



Forretningside Forretningsmodell Realistisk – bærekraftig
forretningsutvikling

Utvikling krever.....?
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1 
Målguppe

3 vår 
spisskompetanse

2      Behov

Realistisk – bærekraftig
merkevare

Kort om merkevarebygging

Eller omdømmebygging – om du vil....
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Din bedrift og merke assosiasjoner
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varemerke

Gjensidige – jo de 
er jo kjent for....

merkevare

UNIK – Posisjonering ( blue ocean)
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varemerke

Gjensidige – jo i 
forhold til de 

konkurrenter er 
de  unike på....

merkevare



Merkekjennskap

Merkets ytelse
Merkets inntrykk

Kundens 
evaluering og 

relasjon til 
merket 

Assosiasjoner som 
oppstår i hodet på 
folk ( målgrupper)

Persona : Anne 
Andersen

Hvilken film skal vi 
bygge i den kollektive 
hukommelse ?
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«Filmen» ( assosiasjonene) kan vi få tak 
i gjennom 
fokusgrupper/dybdeintervjuer.

Hvordan andre oppfatter oss. 

Hvordan vi virkelig er
Hvordan vi ser på oss selv
Hvordan vi ønsker at andre skal oppfatte oss

39

Rep track

Eller : Rep track – som måler omdømme Og et omdømme kan måles.

40

fremragende omdømme



Alle har et 
omdømme

42

§ Du kan FÅ et omdømme 
gjennom alle kloke og 
mindre kloke valg du gjør.

§ Eller du kan TA et 
omdømme– gjennom 
bevisste strategiske grep. 

Vi kjenner dem med sterk identitet igjen på lang avstand ! 

44
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Breakout grupper. 
1. Velg gruppeder. 

2. Hvis ingen vil – tar vi den som har fødselsdag først etter denne dato.
3. Alle har på kamera og mikrofon. 

1 2 3
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Oppgave (ta bilde med mobil) 

§ Presenter dere for hverandre.
§ Fortell om din erfaringer fra styreverv – enten det er i 

aksjeselskaper, idrett, borettslag – eller lignende.

1. Hva er utfordringene dere har opplevd i styrearbeid ?
2. Hva er gledene ?

3. Hvordan er oppleves styrarbeid :
§ som styreleder
§ som styremedlem
§ som varamedlem
§ som ansattrepresentant

§ som daglig leder som rapporterer til styret.

48
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Styrets rolle i strategiarbeid
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Styrets rolle
Aksjeloven ( § 6-12) er klar på at 
styret skal fastsette planer og 
budsjetter

§ Strategiprosessen er ofte en 
nedprioritert oppgave. 

§ Begrenset tid til å arbeide med 
strategi.

§ Styret sitt strategiarbeid kan bli 
forhandlinger mellom ulike 
eierstrategier. 

§ Styremedlemmer vil i praksis støtte 
seg til daglig ledelse sine innspill til 
strategi.

§ Min påstand: Mange 
styremedlemmer trenger derfor 
mer kunnskap og refleksjon om hva 
strategi er, og på hvilket nivå styret 
bør utforme og diskutere strategi.  

.

.

..

.

.
Styre

Eiere

Daglig leder

Org. 
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Styrets hovedoppgaver ;) – grei huskeregel.

§K O S E
kontroll organisering strategi egenoppgaver
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KOSE

§ Kontroll :regnskap, likviditet, formuesforvaltning,lover og 
regler,budsjettoppnåelse, måloppnåelse, tilsyn med den 
daglige ledelse.

§ Organisering :klare ansvarslinjer, tilstrekkelig personell, 
kvalifisert personell

§ Strategi :ambisjon/kurs og handlingsplaner, kontroll av 
målsettinger, justering av kurs

§ Egenoppgaver :evaluering, kompetanse, kultur, årsplan
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POLL ( NB 3 spørsmål – scroll)

§ Hva er deres erfaringer i forhold til arbeid i et styre.

§ Kontrolloppgaver
§ Organisering
§ Strategi
§ Egenoppgaver. 

§ Hvordan erfarer dere at styret jobber med de ulike 
oppgavene ?

§ Hvor mye tid bruker styret på de ulike oppgavene ?

1. 
Hvor er vi ?

Nåsituasjon
• Organisasjon
• Kompetanse
• Arbeidsmiljø

• Kommunikasjon
• Visuelt uttrykk
• Omdømme

• Podukter
• Innovasjonsevne
• Markedsutsikter
• Kunder - kundereise

SWOT

RESSURSER og EVNER

TEKNOLOGI

BÆREKRAFT

DE STØRSTE UTFORDRINGER

HVA trenger vi innsikt i ?

2.
Hvor vil vi ?

AMBISJONER

MÅLGRUPPER - framtid

FORRETNINGSMODELL.

OMDØMME
MERKEVARE
Ønsket etterlatt inntrykk
Fremtidens markedsbehov

ORGANISASJON
Kompetansebehov
Ressursbehov

SAMARBEID

Hvor vil vi,  kan deles inn i :
Kort sikt ( 1 år)
Lang sikt ( 3 -4 år)

3.
Hva gjør vi  ?

Fokusområder

Vi snakket om (litt forenklet) om strategiarbeid i tre faser.
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1. 
Hvor er vi ?

Nåsituasjon
• Organisasjon
• Kompetanse
• Arbeidsmiljø

• Kommunikasjon
• Visuelt uttrykk
• Omdømme

• Podukter
• Innovasjonsevne
• Markedsutsikter
• Kunder - kundereise

SWOT

RESSURSER og EVNER

TEKNOLOGI

BÆREKRAFT

DE STØRSTE UTFORDRINGER

HVA trenger vi innsikt i ?

2.
Hvor vil vi ?

AMBISJONER

MÅLGRUPPER - framtid

FORRETNINGSMODELL.

OMDØMME
MERKEVARE
Ønsket etterlatt inntrykk
Fremtidens markedsbehov

ORGANISASJON
Kompetansebehov
Ressursbehov

SAMARBEID

Hvor vil vi,  kan deles inn i :
Kort sikt ( 1 år)
Lang sikt ( 3 -4 år)

3.
Hva gjør vi  ?

Fokusområder

Stategi handler (litt forenklet) om tre faser.
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1. Be 
administrasjon

en levere og 
presentere en 

oversiktlig 
nåsituasjon

2. Reis bort. 
Sett av en dag 

til å jobbe 
med/reflektere 

Hvor vil vi ?

3

Fokus a

3

Fokus  b

3

Fokus c

Definer retning : 1) Hvor vil vi  -
og 
2) noen 3-5 fokusområder/ strategiske 
prosjekter (og suksesskriterier) og la 
administrasjonen komme med mål og 
tiltak og fremdrift. 

1. Hvor er vi  ? 2.Hvor vil vi ?3.Hva gjør vi  ?

Eksempel:  Styrets oppdrag - til (og i samarbeid med ) daglig leder
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fokus 1 produkt utvikling suksess
=

fokus 2 kommunikasjon suksess
=

fokus 3 bærekraft suksess
=

Fokus 4 Kompetanseheving suksess
=



Code Action item Category Responsible Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
WP1 Develop a specification for high purity SiC powder SG

AI1.1 Build lab scale post processing capabilities for powders IR SG
AI1.2 Produce powder with 3 different impurity and Al level. IR SG
AI1.3 Classify powder with 2 different particle sizes IR SG

AI1.4
Produce and characterize wafers with 3 different total 
impurity levels (3N,4N,5N)

IR FAU/SINTEF

AI1.5
Produce and characterize wafers with 3 different 
aluminum levels (1,10,100 ppm)

IR FAU/SINTEF

AI1.6
Produce and characterize wafers with 2 different particle 
size distributions

IR FAU/SINTEF

AI1.7 Define powder specification IR SG/FAU M1

WP2 Develop the product SG
AI2.1 DoE on particle size to maximize packing (bulk) density IR SG

AI2.2
Minimize level of SiO2 and metallic oxides in final 
product

IR SG

AI2.3
Verify product quality and estimate cycletime reduction 
and CoO

IR FAU/SINTEF M2

WP3 Develop the process SG
AI3.1 Parameter study on furnace to increase yield IR SG
AI3.2 Source C and SiO2 rawmaterials with different purity ED SG/ReSiTec
AI3.3 Refine raw materials IR ReSiTec

AI3.4
Make 20 kg batch with low cost raw materials that meets 
specification from M1

ED SG

AI3.5 Verify product quality with new process ED FAU/SINTEF M3

2016 2017 2018

Detaljer/tiltak og ansvar, under fokusområdene, gjør 
administrasjonen
Tidsplan og milepæler
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Refleksjon
Ønsker dere flere breakoutgrupper ?  TID ?

1 2 3
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KOSE

§ Kontroll :regnskap, likviditet, formuesforvaltning, 
budsjettoppnåelse, måloppnåelse, tilsyn med den daglige 
ledelse.

§ Organisering :klare ansvarslinjer, tilstrekkelig personell, 
kvalifisert personell

§ Strategi :ambisjon/kurs og handlingsplaner, kontroll av 
målsettinger, justering av kurs

§ Egenoppgaver :evaluering, kompetanse, kultur, årsplan

60
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DEL 3: Din verktøykasse
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§ Verktøyene skal bidra til  å forenkle komplekse sammenhenger, slik at 
verden fremstår enklere, innsiktene tydeligere og valgene klarere.

§ Når vi er i en gruppe, i et møte, som skal komme fram til en konklusjon i en 
sak, på begrenset tid – er det greit å fokusere diskusjonen gjennom 
modeller. 

Som med alle verktøy 
er heller ikke disse 
verktøyene bedre enn 
de som bruker dem. 

Og de kan brukes på 
flere måter....

Forretningsstrategi

Merkevarestrategi

Kommunikasjonsstrategi

Digital strategi/Sosiale medier

Definer hvilken strategi dere jobber med:

Hva diskuterer 
vi EGENTLIG ?
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Agile metoder og «sprinter» kan ikke 

brukes på alt....

1. Få oversikt

64



Skaff innsikt. Kvantitativt, kvalitativt
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Det er ikke sikkert innsikten 
kan kalles statistikk – men 
sannsynligvis får man opp 
gode diskusjonsgrunnlag og 
problemområder. 

1. 
Hvor er vi ?

2.
Hvor vil vi ?

3.
Hva gjør vi  ?

Fokusområder

OVERSIKT : Skill diskusjonene. 
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Tegn og forklar med modeller. Få fram sammenhenger

Bruk farger. Tegn. Lag sammenhenger
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Jobb som en etterforsker. Let etter alternative løsninger. 
Sammen ! 

68



OVERSIKT : Gantt diagram – mål, tiltak, ansvar, tidsplan. Gir trygghet 
for framdrift
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c) Oversikt, faser i et innovasjonsprosjekt
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ide
Konsept 

a b c 

Prototype/ 
testing

Pilot

Oppskalert 
Produksjon

salg og 
MARKED

Trender
Utfordringer

Behov

Gevinst, 
vekst, 

bedrift, 
samfunn

Det er smart å gjøre «feil» på 
papiret.  

2. Forretningside og 
forretningsmodell

71

Forretningside

Når vi skal jobbe med det 
grunnleggende med å 
skape ideer til ny 
forretning. 

Det handler om 

1. Målgruppe (hvem skal 
kjøpe)

2. Hvilket behov har 
målgruppen ?

3. Hva er det unike med 
oss som er vanskelig å 
kopiere for andre. 
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www leanbusiness.no

entreprenerdy.com



Forretningsmodell

Hvordan skal vi tjene 
penger på ideen. 

Ha skal vi konkret levere.

Hvordan skal vi selge, 
hvordan skal vi levere.

Nye forretningsmodeller
foto 
bøker
telefon
overnatting
klær
bank/betaling 
møter/foredrag
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www leanbusiness.no

Forretningside : Hva skal vi bedrive.? 
Hvilken målgruppe skal vi betjene. 
Hvilke behov har målgruppene ?
Hvilken spisskompetanse har vi ?

Forretningsmodell: Hvordan skal vi levere?

Lean Business - modell

74

Osterwalder

Modell for 
forretningsutvikling som 
Innovasjon Norge bruker

https://www.innovasjonnor
ge.no/no/verktoy/verktoy-
for-oppstart-av-
bedrift/hvordan-lage-
forretningsmodell/
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3. Virkning og effekt

76



Dupont modellen - Målsettinger

77

MÅLSETTINGER: 
Du-pont modellen : Hva 
kan man påvirke direkte ?

Dyktige medarbeidere og 
god styring og 
organisering skaper både 
en god løsning og et 
profesjonelt salg.  

Dette genererer fornøyde 
kunder – som igjen gir økt 
omsetning, resultat og 
avkastning.  
Alt tar utgangspunkt i den 
enkelte medarbeider. 

Løsnings mål Løsning med 
høy kvalitet

Markeds mål Foretrukket 
leverandør

Fornøyde 
kunder

Salgs mål Høyere 
omsetning Flere kunder

Økonomi mål Bedre 
lønnsomhet

Kostnads 
effektivitet

Finans mål
Effektiv 
kapital 

utnyttelse

Det man kan 
påvirke Konsekvenser

Kompetanse
mål

Riktig 
kompetanse

Profesjonell 
organisering

Profesjonell 
salgsprosess

Attraktiv
arbeidsgiver

4. Designthinking

78

Designthinking :

Forstå målgruppene 
inngående.

Sentrifuger ned til skarpe 
problemstillinger.

Brainstorm – som kan løse 
problemet

Rask prototyping eller 
konseptutvikling.

Test på målgruppene. 

79

Personas



5. prioriteringsmatrise.
strategi er å velge – vekk...
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Idedugnad – og 1000 ideer.

82

83

Krever 
mye

Krever 
lite

LAV HØY

Krever 
middels

Verdi til 
målgrupper

MIDDELS

Prioriteringsmatrise

Krever ressurser

Start 
her

Start 
her

Start 
her

Blue Ocean strategy
Posisjonere seg der det er mindre 
konkurranse.

84

gi gass

tilby noe nytt
slutte å 

konkurrere på

strategi er å velge 
vekk



6. swot
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SWOT
Strengths
Weaknesses
Opportunities
Threats

86

Styrker Svakheter

Muligheter Trusler

Bedrift navn

ofte interne 
forhold

ofte 
eksterne 
forhold

BRUKE SWOT STRATEGISK
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Følge opp muligheter som 
bygger på våre styrker.

Lage...

Eliminere svakheter for å 
innfri muligheter.

Vi må..... 

Identifisere styrker som 
kan brukes til å redusere 

trusler. Vi må....

Etablere forsvars
strategier
Stikkord...  

STYRKER SVAKHETER

M
U

LI
G

HE
TE

R
TR

U
SL

ER

6. risikomatrise

88



Risiko-matrise

RISIKO : Sannsynligheten 
for en uventet og eksternt 
skapt hendelse som gjør at 
noe går annerledes enn 
planlagt. (Kan gi negativt 
og positivt utfall)
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Vekst

Vekstmatrisen

Skal vi vokse gjennom 
nye produkter – eller 
nye markeder

MARKEDER

Nye

Eksister
ende

PRODUKTER

Eksisterende Nye

1. Markeds 
penetrering.

Mer kjøp, mer 
synlig, 

volumrabatter

2 Geografisk/ 
demografisk 

Markedsutvikling. 
Evt andre type 

brukere. 

4. Diversifisering

Bruke 
kjernekompetanse

3. 
Produktutvikling. 
Nye produkter til 

eksisterende 
kunder. 

Produktpakker.  
Allianser
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Vekst

Vekstmatrisen

Skal vi vokse gjennom 
nye produkter – eller 
nye markeder

MARKEDER

Nye

Eksister
ende

PRODUKTER

Eksisterende Nye

1. Markeds penetrering.

Mer kjøp, mer synlig, 
volumrabatter

2 Geografisk/ demografisk 
Markedsutvikling. Evt andre 

type brukere. 

4. Diversifisering

Bruke kjernekompetanse

3. Produktutvikling. Nye 
produkter til eksisterende 

kunder. Produktpakker.  
Allianser
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8. Kundetilfredshet
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Har kundene deres noen 
følelsesmessige forbindelser til dere ? 

Kundebarometer

94

pris

Materiell kvalitet

Reaksjons 
dyktighet

Personlig 
behandling

Kunde
tilfredshet

omdømme

Lojalitet-
opprettholde 
kundeforhold

Affektiv 
tilknytning

Kalkulativ 
tilknytningAlt i alt : På en skala 

fra 1-10 , hvor 
fornøyd er kundene 
dine med……….

På en skala fra 1-10 , 
hvor fornøyd er 
kunden med……….

På en skala fra 1-10 , 
hvor fornøyd er 
kunden med……….

På en skala fra 1-10 , 
hvor fornøyd er 
kunden med……….

På en skala fra 1-10 , 
hvor fornøyd er 
kunden med……….

8. Merkevarebygging
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Merkekjennskap

Merkets ytelse
Merkets inntrykk

Kundens 
evaluering 
og relasjon 
til merket 

Assosiasjoner 
som oppstår i 
hodet på folk 
(målgrupper)

Persona : Anne 
Andersen

Grunnlaget. 
Kjennskap og kunnskap

Merkevarebygging
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1. Posisjonering og 
2. Personlighet til 

merket



9. Kjennskap/synlighet
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Kjenner ikke

Har så vidt hørt om

kjennskap

Kunnskap

Relasjon

Hjulpet 
kjennskap

Uhjulpet 
kjennskap

Hva er kjennskap

10. Posisjonering
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Hva er en posisjon
§ Det er en plass/ en oppfatning – som vi opptar i den kollektive 

hukommelse. På noe som er viktig for kunden

Dyrt

Billig

Stort 
utvalg

Lite 
utvalg

MENY, KIWI, REMA, JOKER, 
7 eleven, Osøyro kolonial, prix 100

Konkurrerer på 
noe annet ! For 
eksempel 
åpningstider 
eller service



11. DISNEY !
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Disney – model. 

Walt Disney. Å gjøre 
drømmer om til planer.

Å innta ulike perspektiver 
og roller. For eksempel i 
grupper som rullerer. 

Drømmer: ser 
ubegrensede muligheter

Realist: ser om vi har 
ressurser og evner til å 
gjennomføre

Kritiker: Ser på risiko og 
hva som eventuelt er 
svakheter. 
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Drømmer

RealistKritiker/
skeptiker

Å ufarliggjøre 
(og strukturere) 
diskusjon og 
tilbake-
melding
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drømmer med
realisten

Kritikeren
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Takk for oppmerksomheten

Gi deg tid til en kort evaluering i chatten !


