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HVA ER
INTERIM-
LEDELSE?

MIDLERTIDIG LEDER
Ordet interim betyr midlertidig. En interimleder er en leder som engasjeres til et
spesifikt oppdrag til en på forhånd avtalt pris og tidsperiode. 

Begrepet brukes nasjonalt og globalt (Interim Management) når virksomheter
engasjerer faglig høyt kompetente og erfarne ledere for et tidsbegrenset
oppdrag.

Vi har i tillegg etablert et metodeverk som i detalj beskriver prosessen rundt
interimoppdrag både i forhold til interimlederne og til oppdragsgiverne. Dette
sikrer høy kvalitet i våre leveranser.

I Norge er bruken av interimledelse sterkt voksende og det er helt i tråd med
utviklingen ellers i store deler av verden. Stadig flere arbeidstakere ønsker å tilby
sin arbeidskraft på midlertidig basis og leie seg ut fra sin egen virksomhet ved
behov. Tiden hvor det å motta gullklokke for lang og tro tjeneste er så definitivt
forbi.
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Der konsulenten etterlater seg et

beslutningsgrunnlag som selskapet selv skal

fatte beslutninger ut fra, tar en interimleder

på seg arbeidstøy og implementerer

løsningen i samarbeid med organisasjonen

for øvrig. 

 

En interimleder representerer kun seg selv

og jobber med høy integritet og uten noen

skjult agenda. 

 

En konsulent derimot representerer ofte et

konsulentmiljø hvor det også kan være

ønskelig å få solgt inn ytterligere

kompetanse fra selskapet.

 

Både interimleder og konsulent vil levere

best mulig ut fra det mandatet de har fått

Når er interimledelse smart å bruke?
UVENTEDE HENDELSER
Ledere blir fra tid til annen satt plutselig ut av spill. Da er det
godt å vite at det finnes tilgjengelige ressurser som kan
steppe inn på svært kort varsel.

BEHOV FOR LEDERSKIFTE

Dersom en leder ikke tilfredsstiller eiernes forventninger kan det være
en god løsning å få inn en kompetent leder for en tidsbegrenset
periode slik at man har tid til å finne en god permanent løsning.
Interne rokkeringer tas ofte i bruk i slik situasjoner, men erfaring tilsier
at det svært ofte ikke er den gunstigste løsningen.

PLANLAGTE FRAVÆR
Ved planlagt fravær kan det ofte være fornuftig å leie inn en
interimleder i den perioden fraværet gjelder. Planlagt fravær
kan f.eks være svangerskapspermisjon, etterutdannelse eller
midlertidige interne rokkeringer.

LANGVARIG
REKRUTTERINGSPROSESS
Dersom en leder fratrer og skal erstattes av en
ny leder tar dette ofte lang tid, gjerne 6-12
måneder. Et slikt fravær av en leder kan være
utfordrende for selskapet og kan løses ved at
man leier inn en høyt kompetent leder inntil en
permanent løsning er på plass.

TRY AND HIRE

Dersom man skal ansette en leder permanent kan det ofte være en
god løsning å satse på en interimleder i en «try and hire»-periode for å
teste ut vedkommende. Noen interimledere er også åpne for en fast
stilling. 



PROSJEKTRELATERT
BEHOV
Virksomheter gjennomfører fra tid til annen prosjekter
som innebærer at man får et behov for ekstern
bistand til prosjektledelse. Det kan være bygging av en
ny fabrikk, implementering av et nytt ERP system,
børsintroduksjon, oppkjøp og nedleggelse av
virksomheter etc.

SNUOPERASJONER
Dersom en virksomhet opplever uventet utvikling og derfor har
et akutt behov for å snu denne, kan det ofte være en god løsning
å leie en interimleder. Noen ganger blir selskapet oppmerksom
på situasjonen i 12.time og da er plutselig situasjonen blitt
akutt. Det er ikke gitt at selskapet har ressurser selv som
innehar den rette kompetansen for å ta de nødvendige grep.
Dessuten kan det være risikabelt å ta lederressurser ut av den
ordinære driften.

SELSKAPET SKAL
KLARGJØRES FOR SALG
Det å klargjøre et selskap for salg kan være en tung og
krevende jobb. Dersom man satser på å gjøre dette med
egne ressurser, blir ofte resultatet at man mister fokus
på den daglige driften. Det å leie en interimleder med
erfaring fra å klargjøre et selskap for salg kan være en
svært god løsning som gir betydelig merverdi for
selskapet.

Når er interimledelse smart å bruke?
"JEG ANBEFALER
SÆRLIG Å BRUKE

INTERIMLEDER
DER MAN HAR BEHOV

FOR RASKT Å FYLLE EN
STILLING ELLER MAN

HAR BEHOV FOR
SPESIALKOMPETANSE."

 
ANDRE LØVESTAM, CEO SWIPE

 



4 viktigste suksessfaktorene for et
vellykket interimoppdrag

FORSTÅ OG FORANKRE RIKTIG MANDAT OG
FORVENTNINGER
En interimleder får aldri to muligheter til å skape et godt førsteinntrykk. Det er langt fra sikkert at de
forventninger som presenteres for interimlederen i første omgang og som kommer til uttrykk i det
gitte mandatet er de mest optimale. Det kan til og med tenkes at det ikke er den rette beskrivelse av
virkeligheten. 
Basert på interimlederens situasjonsanalyser og/eller interimlederens erfaringsbakgrunn kan det
godt hende at det ligger økt lønnsomhet i et justert mandat. Det skal være interimleders interesse,
men også ansvar, at mandatet er på plass og så konkret som mulig så tidlig som mulig. Dette vil
fortelle i hvilken retning virksomheten skal styres. Mandatet vil også være det som endelig resultatet
måles imot og avgjør om kvaliteten i leveransen er oppnådd.

FORSTÅ NYE RELASJONER OG ETABLERE GOD KONTAKT
MED DISSE
Å skape trygghet og tillit i organisasjonen er viktig for at teamet skal kunne levere betydelige gode
resultater allerede i en tidlig fase. Som interimleder i et nytt oppdrag har man aldri god tid til å
analysere, forstå og bli kjent med nye relasjoner. Det kan være personer i teamet, personer i styret
evt. ledergruppe som man rapporterer til eller andre sentrale personer i organisasjonen. Det kan
være organisert i både formelle og uformelle nettverk, men det kan også være enkeltpersoner med
stor påvirkningskraft. Med utgangspunkt i interimlederens erfaring og det gitte mandatet, skal den
riktige interimlederen raskt kunne sette seg inn i organisasjonen og få definert nøkkelpersoner og
beslutningstagere som de viktigste bidragsytere til å identifisere og gjennomføre de endringer
som skal gi resultater på kort og på lang sikt. 

KOMPETANSEOVERFØRE OG KLARGJØRE FOR
OVERLEVERING TIL ORGANISASJONEN
Suksess innenfor ledelse er å oppnå resultater gjennom andre. Hva så når oppdraget går mot
slutten? Tar da interimlederen med seg tilegnet kompetanse og erfaring og etterlater seg et hull hos
oppdragsgiver?

En ikke uvanlig situasjonsbeskrivelse, men uten forankring i virkeligheten. En interimleder er allerede
fra start innforstått med at oppdraget har en avslutning og vil umiddelbart, og gjennom hele
prosjektet, ha i tankene hvordan den beste overføringen til neste leder skal klargjøres og
gjennomføres.

LEVERE RESULTATER PÅ MANDATET
Oppnåelse av kortsiktige resultater sammen med teamet, er den beste måten å sikre suksess på.
Den riktige interimleder kommer ofte inn i en oppgave og har med seg gjentagende erfaring fra
tilsvarende oppgaver. Det kan, men behøver ikke være fra samme industri. 

Basert på tidligere erfaringer vil interimlederen raskt identifisere relevante endringer, hvilke endringer
som vil skape verdi på kort og lang sikt. I tillegg vil også interimlederens tidligere erfaringer være
med på å gi et bilde av hvor stor kompleksiteten i endringen kommer til å bli.



Hva kan virksomheten forvente
av en interimleder?

MÅLRETTET
KARRIEREVALG

 

FORVENTNINGER
OG MANDAT

 

ERFARING OG
EKSPERTISE

 

NETTVERK
 



Profesjonelle interimledere har en ganske spesiell
legning, og for dem er midlertidige ansettelser et
målrettet karrierevalg. De drives av å lykkes med
utfordringer, gjerne i situasjoner hvor andre kanskje har
feilet, og de har alltid et skarpt fokus på tidshorisonten,
og leverer derfor høy verdi på kort tid.

Incepto’s interimledere har en ekstraordinær evne til å gå
inn i problemstillinger, finne den rette medisinen og få
oppgaven gjort. De har gjort dette mange ganger
tidligere. Når en interimleder går inn døren til en
virksomhet, er vedkommende selskapets ressurs.
Vedkommende har ingen annen agenda enn å levere i
henhold til oppdragsgivers forventninger og kanskje godt
i overkant av dette. I motsetning til en konsulent som
kanskje også har en målsetting om å få solgt inn
ytterligere ressurser.

Våre interimledere har minimum 8-10 års ledererfaring
og bringer med seg en tung lederkompetanse og lang
erfaring. De setter seg fort inn i den aktuelle
problemstillingen og gir nærmest umiddelbart «value
for money».

Interimleder er gjerne godt overkvalifisert i forhold til
den konkrete oppgaven som skal løse. Dette er ofte en
garanti for at interimleder innfrir oppdragsgivers
forventninger.

MÅLRETTET
KARRIEREVALG

ERFARING OG 
EKSPERTISE

 

FORVENTNINGER
 OG MANDAT

NETTVERK

 

Interimlederen er en ressurs som har et
mål for øyet, og det er å levere forventet
resultater. Vedkommende er ikke en del
av virksomhetens politikk og interne
agenda, men kan ta tak i utfordringene
fra en nøytral posisjon. Jo mer konkret
mandat interimlederen får, jo større
sannsynlighet er det for at man innfrir.

En interimleder har mange års erfaring
som leder og har gjennom sitt virke fått
et betydelig nettverk av ressurspersoner
som man kan trekke veksler på i et
interimoppdrag. NETTVERK

 



HAR KUN FOKUS PÅ Å LØSE
OPPGAVEN OG SKAPE
RESULTATER

En interimleder har fokus på å løse den
oppgave vedkommende er satt til å løse.
Vedkommende har fullt fokus på å innfri
oppdragsgivers forventninger.

FLEKSIBEL LØSNING

Kontrakt mellom oppdragsgiver og Incepto
Executive har full fleksibilitet til å både
forlenge et oppdrag, avslutte et oppdrag, leie
interimleder direkte utenom Incepto
Executive, samt fast ansettelse dersom det
skulle være ønskelig.

JOBBER UTEN PERSONLIGE KARRIEREMÅL

Incepto Executives interimledere har fullt fokus på å innfri
oppdragsgivers forventninger og har ingen personlige
karrieremål i selskapet. Slike karrieremål kan være et
hinder for å ha fokus på de relevante arbeidsoppgaver.

7 FORDELER VED Å LEIE EN
INTERIMLEDER
KAN VÆRE PÅ PLASS RASKT

Maksimalt 2 uker. Gjennom en systematisk
og løpende kontakt med vårt nettverk av
relevante interimledere har vi en rekke
kandidater som er prekvalifiserte for oppdrag
på svært kort varsel. 

SETTER SEG FORT INN I
PROBLEMSTILLINGER

"Produserer" fra dag 1. Våre interimledere har
utført tilsvarende oppgaver ved flere
anledninger. De danner seg derfor et bilde av
situasjonen meget raskt og kan komme i
«produksjon» nær sagt umiddelbart.

ER OFTE POSITIVT OVERKVALIFISERT

Vi erfarer at våre interimledere i mange sammenhenger er
godt overkvalifiserte i forhold til de oppgaver som skal løses.
Dette ser vi på som en absolutt fordel. Dette betyr også i
svært mange sammenhenger at interimleder leverer i
overkant av forventningene.

LITEN ØKONOMISK RISIKO FOR DEG SOM KUNDE

Det er kontraktsfestet at en avtale om leie av en interimleder kan
termineres på kort varsel. 



Incepto Executives 
 arbeidsprosess

DEFINERE OPPDRAGET OG
MANDATET

Samtaler/ møter mellom Incepto
Executive og oppdragsgiver for å

avklare og dokumentere
mandatet for oppdraget.

 

KVALIFISERER

Incepto Executive identifiserer ,
kvalifiserer,  intervjuer og velger ut
kandidat(er) som presenteres for

oppdragsgiver. Vi foretar også
bakgrunnssjekk, sjekker ut referanser

og foretar også tester ved behov.

NETTVERK

Incepto Exceutive aktiverer
personlig og prekvalifisert

nettverk.
 



KONKLUDERER

Oppdragsgiver møter anbefalte
kandidat(er) og konkluderer.

 
 

OPPFØLGING
Oppfølging og løpende dialog i

oppdragsperioden.
 

STARTER
Interimleder starter oppdraget.

 
 

AVSLUTNING
Avslutning av

oppdraget og sikring av
kompetanseoverføring.

 
 
 



Incepto Executive har en solid og sammensatt erfaring med å finne riktig
leder til et umiddelbart behov. Vi setter søkelys på verdiskaping for våre
kunder, og vi bygger varige relasjoner basert på integritet og gjensidig tillit.

Våre erfarne rådgivere har tett og jevnlig dialog med ledere i nettverket. Slik
kan vi velge de beste kandidatene. Vi vet også hvem som, til enhver tid, er
tilgjengelige for nye oppdrag. Slik leverer vi hurtige, fleksible og
kvalitetssikrede løsninger til alle typer oppdrag! Våre interimledere gir deg
rask tilgang til riktig lederkompetanse – når du trenger det. Både nasjonalt
og internasjonalt. 
Interimledere engasjert av Incepto Executive har tilgang til samtlige
rådgivere i Incepto familien. Det kan være ensomt å være interimleder og da
kan det vært godt å ha et profesjonelt apparat man kan rådføre seg med
dersom man skulle ha behov og ønske om det.

HVEM ER 
INCEPTO EXECUTIVE?

"Vi matcher kompetanse
til de ulike oppdragene

når vi leier ut våre
ledere. Det er et ganske
vidt spekter av behov. "

 

TOR HANSEN
TOR.HANSEN@INCEPTO.COM

+47 934 10 730

ROLF H.  SVENDSEN
ROLF.SVENDSEN@INCEPTO.COM

+47 900 32 331
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Sjek oss FØLG OSS!

https://www.inceptoexecutive.no/

https://www.linkedin.com/showcase/incepto-executive---interim/?viewAsMember=true

