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Kapittel 2

Mål, strategi og effektivitet i 
organisasjoner

Monica Storvik
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Hva er mål?

• Mål er en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand.

225.06.2013

Målhierarki

Operasjonalisering av 
hovedmålene



25.06.2013

2

Målhierarki - formål

• Hva er eksistensgrunnlaget for vår organisasjon? 

• Hvorfor er den til?

• Hva slags samfunnsmessig funksjon skal organisasjonen være 
med å oppfylle?

• Hva er det som gjør organisasjonen unik?
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Målhierarki - visjon

• En visjon er en ideell framtidig situasjon for en organisasjon.

• Den ligger svært langt frem i tid.

• For å skape en felles retning for den organisatoriske læringen, 
må organisasjonen utvikle en visjon som kan samle 
organisasjonsmedlemmene.

• En sterk felles visjon vil stimulere til målrettet læring og
kompetanseutvikling.
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Målhierarki – hovedmål og delmål

• For å få realisert en organisasjons visjon, må det opprettes 
konkrete mål.

• Hovedmål og delmål skal lede frem mot visjonen.

• Mål-middelhierarki - danner sammenhengen mellom mål og 
middel (strategi).

• Det bør være en klar og entydig sammenheng mellom mål og 
midler (strategi). 
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Formål

Hovedmål

Middel for å nå 
hovedmålene –
oppdeling i delmål.

Visjon

http://www.tine.no/om-tine/om-tine-gruppa/visjon-og-verdier
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Mål kan analyseres langs følgende dimensjoner

• Målenes tidshorisont

– Jo lengre tidshorisont jo vagere og mer uklare mål.

– Langsiktige mål er lite egnet som styringsredskaper, 
motivasjonsfaktorer og evalueringskriterier.

– Hvorfor langsiktige mål?

• Hvor kontinuerlig mål er

– Kontinuerlige mål fremstår ofte som mer komplekse enn mål som 
har en klart definert slutt.

• Hvor klar sammenhengen mellom mål og midler er

• Reelle eller symbolske mål
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Hva er strategi?

• En organisasjons strategi er en beskrivelse av hvordan en 
tenker seg å nå målene.

• ”Veien mot målet”.

• To hovedtyper av strategier: 

1. Generiske strategier

• Er knyttet til hvordan en organisasjon posisjonerer seg i forhold til sine 
omgivelser.

2. Ressursbaserte strategier

• Retter fokus mot de interne forhold i organisasjonen.

• Hva gir organisasjonen et konkurransefortrinn?
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Michael Porter opererer med tre hovedtyper 
strategier (generiske/posisjonering)

• En strategis utgangspunkt er å finne ut av organisasjonens 
konkurransesituasjon.

– En må finne ut hvor intens konkurransen er gjennom å finne ut:

• Antall konkurrenter i dag.

• Mulige fremtidige konkurrenter.

• Hvilke produkter/ tjenester kan substituere våre.

• Hvor mye makt har kunder og leverandører.

• Porter om posisjonering i forhold til konkurrentene:

1. Kostnadsleder (lavest mulig pris)

2. Differensiering (unik)

3. Fokusering (nisje)
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Miles og Snow opererer med fire ulike strategier

• Studier viser at bedrifter kan deles inn i fire grupper etter hvilke 
strategiske valg de har tatt.

1. Oppfinnere

• Først ute med det siste (innovasjonsstrategi).

2. Analytikere

• Analysere andre bransjer for raskt å kunne tilpasse seg de innovasjonene 
som kommer.

3. Forsvarere

• Forsvarer en allerede oppbygget posisjon i markedet.

4. Etternølere

• Organisasjoner uten noen klar strategi som bare tilpasser seg endringer i 
omgivelsene når de blir tvunget til det.
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Fellesnevneren for Porter og Miles og Snow

• Svært vanskelig å kombinere ulike strategier.

– En kostnadsleder vil ha problemer med differensiering.

– En fokusert produsent vil sjelden eller aldri kunne bli 
kostnadsleder.

• Begge fokusene er sentrert på omgivelsene.

– Hvilke muligheter og trusler finnes i omgivelsene?

– Hva må en gjøre med organisasjonen for å møte trusler og utnytte 
muligheter?
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Ressursbasert strategi

• Omgivelsesbasert strategi (generisk) vil aldri kunne lede til 
varige konkurransefortrinn.

• Kilden til langvarig effektivitet og konkurransefordeler ligger i 
ressursene organisasjonen kontrollerer, og ikke i de strategier 
som velges:

1. Fysiske ressurser

2. Menneskelige ressurser

3. Organisatoriske ressurser (Formelle og uformelle trekk)

• Slike ressurser må være viktige, knappe og vanskelig å 
kopiere.
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Perspektivene sett i sammenheng

1325.06.2013

In
te

rn
e 

fa
kt

o
re

r

Strengths
(Styrker)

Weaknesses
(svakheter)

E
ks

te
rn

e 
fa

kt
o

re
r

Opportunities
(muligheter)

Threats (trusler)

• En SWOT analyse er en oversiktelig og brukervennlig metode 
for å oppsummere både de interne og eksterne faktorene i en 
organisasjon.

SWOT – analyse (Roos, Krogh, Roos og Fernstrøm
2005)
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Hvorfor er vi opptatt av mål og strategier?

1. Mål og strategier virker motiverende på ansatte.

2. Mål og strategier kan ha en styrende funksjon.

3. Mål kan fungere som evalueringskriterier for både 
organisasjonen og den enkelte ansatte.

4. Mål og strategier kan fungere som legitimitetsfaktor for 
omgivelsene.
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Balansert målstyring (Kaplan og Norton 1996)
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Formelle versus uformelle mål og strategier

• Formelle mål er vedtatt i organisasjonens beslutningsorganer 
(styret, ledergruppen, generalforsamlingen).

• Uformelle mål og strategier er de som ikke er nedtegnet, men 
som grupper og enkeltpersoner likevel arbeider mot 
(fremvoksende strategi).
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Målkonflikter og målforskyvning

• Målkonflikt: konflikter mellom målsetninger. 

• I tilfeller med målkonflikt, kan en:

– Lage et kompromiss mellom ulike mål.

– Forholde seg sekvensielt til målene.

• Målforskyvning: organisasjonens egentlige, nedfelte mål blir 
skjøvet tilside for andre mål som dukker opp på veien.

• Målforskyvning kan anta tre vanlige former:

– Sub-optimalisering (delmål blir hovedmål).

– Overdreven regelfokusering (regler blir viktigere enn mål).

– Overmåling (det som kan måles blir det viktigste).
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