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FRAM – strategi & ledelse

• FRAM er en metode for strategisk utvikling og gjennomføring av 
praktisk utviklingsarbeid i SMB med vilje og evne til forbedring. 
• FRAM passer for all kommersiell virksomhet som ønsker utvikling.
• FRAM er et leder- og bedriftsutviklingsprogram som skal gi 

deltakende bedriftsledere praktiske lederverktøy og skape konkrete 
målbare resultater i gjennomføringen av programmet.



FRAM – strategi & ledelse
• Utvikler ledere 
• Øker bedriftens lønnsomhet og konkurransekraft
• Et kompetansetilbud innen bedriftsutvikling, ledelse og strategi, for små og 

mellomstore bedrifter i alle bransjer (en gruppe på 10 bedrifter)
• Egen bedriftsrådgiver (inntil 70 rådgivningstimer per bedrift)
• Faglige samlinger (6 lunsj-to-lunsj bedriftssamlinger)
• Arena for utvikling
• Erfaringsutveksling og nettverksbygging
• Langsiktighet – 18 måneder



FRAM – strategi & ledelse

•Lederutvikling med fokus på 
endringsledelse 
•Kompetanseløft 
•Kun relevante temaer – behov 
•Tilgang til praktiske verktøy
•Veikart for digitalisering
•Strategisk rådgivning



Mål i FRAM

• Øke lønnsomheten med 5 % av brutto 

omsetning forrige år og/eller

• Øke omsetningen med 25 % i FRAM 

perioden

• Definere vekst og lønnsomhetsmål for 

kommende 3 års periode

• Definere utviklingsretning –

strategi/vegvalg

• Etablere en kompetanseutviklingsplan

• Utarbeide ansvarskart for bedriften

• Kvalifisere styrearbeidet

• Definere og starte et 

innovasjonsprosjekt



Hva kreves av deltakerne
• Bedrift med økonomisk handlefrihet
• Ledelse med ønske om vekst og 

utvikling av bedriften
• Ledelse med motivasjon og vilje til 

egenutvikling
• Mulighet til å prioritere alle deler av 

programmet
• Vilje til å utarbeide planer for egen 

virksomhet, og evne til å gjennomføre 
beskrevne tiltak



Rådgiveren - nøkkelområder

• Situasjonsanalyse
• Rådgiver og samtalepartner
• ”Innpisker”
• Bidra i utvikling av planer
• Resultatoppfølging
• Kompetanse
• Struktur og rutiner



Status
Hvor står vi? (situasjonsanalyse)

Veivalg
Hvordan skal vi komme dit? (strategi) 

Handling
Hva skal vi gjøre? (handlingsplan)

Mål
Hvor skal vi? (målsetting)

“A goal 
without 
a plan is 
just a 
wish”



Fagtema

Faser Status Målsetting

Veivalg og målsetting

Prosesskartlegging

Situasjonsanalyse

Fokus på økonomi og lønnsomhet Aktivt bruk av nettverk

Ny veivalgsprosess 

Delprosesser

Organisasjon og kompetanse

Involvering/Beslutningsstruktur 

UtviklingsprosjektForretningsmodell

BS 1 BS 2 BS 3 BS 4 BS 5 BS 6

• Ledelse og 
endringsprosesser

• Strategi
• Veivalgsanalyse
• Forretningsplan
• Forretningsmodell

• Salg og   
markedsførings-
strategi

• Merkevare-
bygging   
og design

• Bedriftens  
samfunnsansvar  
og  
bærekraftstrategi

• Leder- og 
organisasjons-
utvikling

• Delegering og 
Målstyring 

• Styre-
funksjonen

• Digital strategi
• IT-sikkerhet og    

personvern

• Studietur –
Strategi & 
ledelse

• Inspirasjons-
foredrag 

• Kompetanse-
utvikling og 
utveksling

•Suksessbedrift
• Slutt-

rapportering
• FRAM 

framover:
- Forny
- Forsterk
- Forkast

•Økonomi og 
økonomistyring

• Prosess-
modellering 

• Kontinuerlig    
forbedring 

UtviklingStrategi
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