
hvordan sikre at strategiprosessen fører til de rette veivalgene, 
og virkelig får betydning for bedriftens framtid?

Åpent medlemsmøte –

workshop om strategi og strategiprosess
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Vi deler erfaringer med: 
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Agenda

Om dagens opplegg

1. Strategiplanen – hvordan bør den 
utformes?

2. Strategiprosessen –
gjennomføring/iverksetting 

3. Oppfølging, evaluering og 
korrigering/supplering av strategien
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Om dagens 
opplegg

Korte innledninger – generelt,  
og HUS-gruppen spesielt

Refleksjon og diskusjon i 
grupper

Oppsummering i plenum
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Del 1- utforming av planen
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1. Utformingen av strategiplanen

Mange liker å dele strategien i to, i den hensikt å:

a) Sikre etterlevelse av det som gjelder (compliance)

b) Skape det framtidige inntektsgrunnlaget (selve strategien)

Det brukes ofte to ulike «verktøy» for dette:

1. Styringsplattformen

2. Strategiplanen   
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Maler for styringsplattform og strategi

Styringsplattformen

• Misjon/forretningsidé

• Visjon/framtidsbilde

• Grunnleggende:
• Verdier

• Regler

• Mål

• Strukturer

• Prosesser

Strategiplanen

• Eksterne rammer og utsikter

• Strategiske mål

• Ståsted/sterke og svake sider

• Mål og tiltak pr. område:
• Kunder og marked

• Produkter og produksjon

• Service og distribusjon

• Organisasjon/interne forhold

• Strategiske satsninger/prosjekter

Det som er, og skal etterleves Det som skal bli, og skal gjennomføres
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Husgruppen 
Styringsplattform og strategi
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Spørsmål knyttet til 
malene/dokumentene 

(del 1)

• Vurder malene og alternativ utforming av 
malene

• Hva er utfordringen med å få alt inn på en side?
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Svar fra gruppene (del 1)

• OK mal – mangler avsjekk av det operasjonelle – må ha et styringssystem for oppfølging

• Bedriftene veldig forskjellig i forhold til endringstakt – hvor langt tidsperspektiv bør en ha i planen, og hvor 
ofte bør en oppdatere plattformen og planen?

• Kontrollpunkt for strategien – hvordan fange om en er på rett spor – at strategien fortsatt er aktuell  - må 
oppdatere ved behov

• Har en nok fokus på kunden i modellen? (eksternanalysen er viktig når det går på det å føle markedet på 
pulsen, og bak tiltakene innen kunder/marked bør det ligge en markedsanalyse)

• At en har alt på en side sikrer mer gjennomføring, enn et stort og omfattende dokument

• Gå enda lengre i å lage et kort resyme?

• Begrunne plattform og strategi i valgene en gjør i hverdagen

• Må spisse – være veldig tydelig på hva en går for (strategi er like mye å velge vekk)

• Mye ord i plattformen – men likte at alt er på en side

• Historien og anekdotene – sjarmerende og identitetsbyggende

• Det ligger et grunnarbeid bak dette som ikke kommer fram (det blir som en lovtekst, der mye er skjult i 
forarbeidene)  
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Del 2- gjennomføring/iverksetting
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strategi-

plan 

Mål/budsj.-

selskap

Mål/budsjett 

områder

Plan - budsjett-

avdelinger

medarb.-

Samtale 1 
Plan pr. 

gruppe

årsrapport-

selskap

årsrapport-

områder

årsrapport-

avdelinger

medarb.-

samtale 2 og 

årsrapport

gruppe

Strategiprosessen  - gjennomføring/iverksetting  (årshjul)

kvartals-

oppfølging

måneds-

oppfølging

strategi-

opp-

følging



Gjennomføring/iverksetting i 
HUS gruppen  
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Utformet plattform og strategiplanutkast på forhånd

Brukte et teamutviklingsopplegg som iverksettingsmetode

Presentere og bearbeidet strategien i en første teamsamling 
med lederne/nøkkelpersonell og ekstern styreleder

Fulgte opp og korrigere i påfølgende team-samling

Overlot til styret og daglig leder i datter-selskaper å ta det 
videre derfra 



HANDLINGSMATRISE
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Ekstern rettede 
prosesser – Rev. 
16.10.18

Gunnar og 
selskapenes 
styre

Siril Bjarte John Walter Rune Henning Stig Stein Håvard

Forretnings-
utvikling

Produkt/produk-
sjonsutvikling

Markedsutvikling

Marked med 
underpunkt

• Markedsføring

• Salgsstøtte

• Kundepleie

Produksjon

• Breem-
kompetanse

• Lean-kompetanse

• Prosjektstyrings-
system

• Produktivitets-
styring

• BIM (inkl. WEB-
hotell)

Felles 
innkjøpsstrategi
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Internt rettede prosesser 
(rev. 16.10.2018)

Gunnar og 
selskapenes 

styre

Siril Bjarte John Walter Rune Henning Stig Stein

Organisasjon og ledelse

Organisering og 
organisasjons-
utvikling

Ledelse og lederutvikling
( ink. Teamutvikling)

Administrasjon (generelle 

administrative oppgaver, HUSNytt, 
forsikring)

Økonomi (økonomisystem, 

bistand DL ifm rapportering SM, 
utøvelse av økonomi, regnskaps-
og lønnsfunksjon for alle selskap) 

HR/personal (rådgiver, bistå ift. 

kompetanse og karriereutvikling, 
utarbeide og følge opp 
personalpolitiske dokumenter, 
følge opp generelt  
personalarbeid, 
stillingsbeskrivelser)

Kontor (kontorfunksjoner, 

bespisning, renhold, rekvisita, 
print/kopi)

IKT (IKT-løsninger, IT drift og 

vedlikehold)

Beredskap



Spørsmål knyttet til 
gjennomføring/iverksetting (del 2)

• Vurder årshjulet som er lagt fram – styrker og 
svakheter ved dette? 

• Vurder gjennomføringen/iverksettingen i HUS 
gruppen – fordeler og ulemper med denne?
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Svar fra gruppene (del 2)

• Veldig viktig med systematisk oppfølging og tilbakemelding i forhold til både etterlevelse 
av plattformen og gjennomføring av strategien

• KPI-er – jeg er tilhenger av å operere med røde eller grønne lys 

• Det gjøres en grundig oppfølging i HUS, men man er i en prosess, og det er ennå et 
stykke å gå

• I HUS gjennomføres det styremøter der strategien og strategioppfølging gjennomsyrer 
møtet

• HUS har bukt en hel dag for systematisk gjennomgang og revisjon av strategien

• Kritisk at lederne gjennomføres tilsvarende gjennomgang og oppfølging på neste nivå

• Menneskene er avgjørende for at ting skal fungere – daglig leder må være på hele tiden

• Medarbeiderne følger ikke det du sier at du skal gjøre, men det du faktisk gjør  

• Noen liker å finne i på/dra i gang (få utformet plattform og plan), og noen liker å følge 
opp og evaluere              
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Del 3-
Oppfølging og evaluering 
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3. Oppfølging/evaluering og korrigering av  
strategien
• Styrets rolle er å sikre etterlevelse av plattform og iverksetting/gjennomføring av 

strategien

• Daglig leder har hovedansvaret for gjennomføring/iverksetting

• Styring og ledelse en kritisk faktor:

• Styrings- og rapporteringssystemet

• Ledelse som fagfunksjon

• Ledelse som kompetanseområde
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Oppfølging/evaluering 
og korrigering av 
strategien i HUS?

21

Plattformen reflektert på hjemmesiden

Plattform reflektert i markedskommunikasjonen ellers, 
og som del av selskapenes plattform og plan

Gjentagelse av prinsippene i plattformen – systematisk 
måling/evaluering av etterlevelse (compliance)?

Målrettet arbeid med å følge opp tiltakene i planen –
hvert selskap lager sin egen plan - korrigering?

Oppdatering av planen/planene? 



Spørsmål 
knyttet til 
oppfølging og 
evaluering 
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Hva er de mest kritiske 
faktorene knyttet til å:

•Sikre etterlevelse av det 
som gjelder 
(«plattformen»)

•Sikre gjennomføring av det 
som skal bli (strategiplanen)   


