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M
ed et underskudd på 117 
millioner kroner ifjor, 
hadde Thomas Rosvold 

nok å ta tak i da han tiltrådte 
som toppsjef for Hyundai Norge
i mars. Etter 100 dager i tenke-
boksen hadde han planen klar 
for sine bilforhandlere.

– Det har vært nødvendig å ta 
raske og synlige grep for å sikre
kursendring og vise handlekraft 
sett ut fra posisjonen vi befinner
oss i, forteller Rosvold.

Utfordringene var større enn
han trodde på forhånd. I sin 
100-dagersplan laget han en

prioriteringsliste med nødven-
dige strakstiltak: Redusert
garantitid, mindre varelager og
en tilpasset kostnadsstruktur.

– Mine første 100 dager kulmi-
nerte der.

Agnethe Ellingsen har skrevet 
boken «100-dagerskoden». Hun
har sett på hvordan snubletråder
og spill kan føre til skrumpende
maktbaser etter bare kort tid i
jobben.

– Det handler om å skape legi-
timitet i rollen som vil komme til
nytte når større strategiske valg 
skal tas. Kjernen er å få tillit og å 
få etablert en god sparring i orga-
nisasjonen, sier Ellingsen som
har bakgrunn som konsulent og
fagdirektør i Mercuri Urval.

USAs president Franklin D.
Roosevelt brukte 100 dager på å 

reformere pengepolitikken da 
landet sto midt oppe i depre-
sjonen på 30-tallet. Den nye
toppsjefen i Danske Bank, nord-
mannen Thomas Borgen, ga seg 
selv bare 25 dager på å lage sin
omstillingsplan.

Helt eller klovn?

For noen toppledere er tiden 
svært knapp. Én av tre ledere
slutter i løpet av 18–24 måneder,
ifølge en undersøkelse. Ellingsen 
mener at livssituasjonen til virk-
somheten er avgjørende for hvor
lang tid lederen får.

– Det er ikke alltid lederen har 
100 dager. Hvor mye tid man har 
i starten varierer. Noen skal lede
store endringer på kort tid, andre
skal lage en plan for fremtiden.

I de første dagene er de ansatte

nysgjerrige på den nye lederen
som kommer inn og vurderer
nøye hvordan rollen forvaltes. Er
lederen en helt eller klovn?
Eierne og styret forventer i
enkelte situasjoner effektive
grep som snur resultatene.

– Ofte er det viktig å vise om
man er riktig mann på riktig
plass, om man har riktig kompe-
tanse og ferdigheter kombinert 
med gode argumenter.

Før det presenteres en ambi-
siøs plan på et allmøte, må det
gjøres et grundig forarbeid.

– Lederen må gjøre seg kjent
med det organi satoriske land-
skapet, forretningsmodell,
kulturen, menneskene, mulighe-
tene og utfordringene, og gjøre
seg opp en foreløpig situasjons-
diagnose.

Ambisjonsnivået i planen vil
ofte være et dilemma. Tids-
presset kan føre til at ledere 
handler før den nødvendige legi-
timiteten er på plass, ifølge 
Ellingsen.

– Ofte kan virksomheten være
sultefôret på beslutninger. Selv 
om man ikke har alle fakta på 
bordet, forventes det at man skal
ta viktige beslutninger.

Selvinnsikt

I andre tilfeller kan de ferske
lederne ta for kjappe beslut-
ninger.

– Når ermene brettes opp og
det klinkes til i virksomheter 
som ikke har behov for raske 
endringer, går det også galt. Da 
handler det om dårlig forvent-
ningsavklaring.

Hyundai: Etter 100 dager som topp-
sjef, presenterte Thomas Rosvold
sin slagplan for hvordan han ville 
snu Hyundai fra minus til pluss.

Fallgruver: Agnethe Ellingssen har 
skrevet bok om 100-dagerskoden og 
sett på fallgruvene for ledere som
går for raskt frem.

LARS KRISTIAN SOLEM  
OG EMBRET SÆTER
OSLO

LEDELSE

KAPTEIN. Thomas
Rosvold føler han fikk aksept
for 100-dagersplanen som
skal gjøre at Hyundai
begynner å tjene penger 
igjen i Norge.  
Foto: Fartein Rudjord

Sjefens 100 skj
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Hun påpeker at selvinnsikt
ofte er et viktig suksesskriterium.

Fornøyd
Den ferske Hyundai-toppen 
bekrefter at avklaring av situa-
sjonen er avgjørende.

– Suksess er knyttet til om
man har fått en god forankring. 
Går man for fort frem, er det 
fare for at det er for stor avstand 
mellom der organisasjonen er og 
dine ambisjoner, mener Rosvold
som har brukt utenlandske spar-
ringpartnere.

Et par uker etter presenta-

sjonen er han fornøyd med 
responsen i Hyundai-systemet.

– Jeg føler jeg har fått aksept
for de endringene jeg ønsker å 
oppnå. Jeg føler jeg har bygget
tillit og at vi er enige om kursen
videre innad i organisasjonen,
sier Rosvold, som ikke føler han
hadde noen fredningsperiode 
som ny leder.

– Så du er fornøyd?
– Jeg føler jeg har oppnådd

mer enn jeg hadde forventet de
første 100 dagene, sier Rosvold.

livsstil@dn.no
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Mener nordmenn  
er mer direkte
NESTE SIDE

En ekstern 
leder som

kommer inn kan 
ikke hvile på 
laurbærene
Agnethe Ellingsen, forfatter

Trylle-
formler
virker ikke
OSLO: Ledere som kommer inn
med gamle suksessoppskrifter
kan gå på en smell, ifølge 
forfatter Agnethe Ellingsen.

– Enkelte som har hatt stor 
suksess tidligere merker at den
gamle trylleformelen ikke
virker. Da kan det være at de 
misforstår situasjonen eller har 
feil kompetanseprofil.

Ellingsen mener strategien
bør være situasjonsbestemt.
Lederrollen i en offentlig virk-
somhet vil være helt forskjellig
fra et firma som har kniven på 
strupen.

– Hvis man ikke har erfaring 
med store omstillinger og 
snu operasjon, må man ta frem
sider man ikke har vist tidligere 
og eksempelvis ta raske beslut-
ninger. Da er det ikke mye tid til
å bli kjent.

Hun påpeker at det er stor
forskjell på innovative organisa-
sjon der det er mer rom for å 
utøve ledelse, og mer hierar-
kiske kulturer.

Ledere som hentes inn
utenfra har ofte ikke den
samme innsikten i virksom-
heten og kan ha andre fall-
gruver enn interne lederkandi-
dater.

– En ekstern leder som
kommer inn kan ikke hvile på 
laurbærene. I den situasjonen
handler det om å skape noe nytt
som gir kred.

100-DAGERSKODEN

I boken «100-dagerskoden – Hvordan
lykkes i ny lederstilling» har Agnethe
Ellingsen definert fem faser på veien
frem til å bli en vellykket og etablert
leder:
1. Forfasen – perioden før du takker ja 
til lederjobben. Du må finne ut om du 
er riktig for virksomheten, og om 
virksomheten er riktig for deg.
2.Oppstartsfasen – hvetebrødsda-
gene, fylt av spenning og forventnin-
ger. Du blir kjent med de ansatte og 
virksomheten.
3.Overraskelsesfasen – virksomhe-
ten har noen sider du ikke kjente til. 
Opplever du kanskje uventet mot-
stand? Du justerer din oppfatning av
virksomheten og din egen rolle.
4.Posisjoneringsfasen – du etablerer 
tillit, troverdighet og legitimitet som
leder. Med økt selvtillit blir du mere 
offensiv i rollen.
5. Fremtidsfasen – som etablert leder 
kan du nå få gjennomslag for dine 
planer for utvikling og endring i 
organisasjonen.

Kort tid — høye ambisjoner

20©14                                  grafikk/Kilde: 100-dagerskoden                                 

Flere kjente ledere har valgt å gå høyt ut når 
de trer inn i synligs posisjoner.

100-dagersbegrepet ble først lansert av en fransk 

embetsmann som beskrev den avgjørende perioden mellom 
Napoleon Bonapartes tilbakekomst til makten i mars 1815 – og
nederlag og eksil tre måneder senere.

Etter 100 dager som USAs president, presenterte 
Franklin D Roosevelts (1882-1945) sine økonomiske re-
former da landet sto midt oppe i depresjonen på 30-tallet.

Da Gudmund Hernes ble helseminister i Gro Harlem 
Brundtlands tredje regjering i 1995, gikk han inn i tenkeboksen 
sin for å finne en sesamløsning for det norske sykehusvesenet. 
Da han kom ut igjen etter 100 dager, hadde professoren funnet 
ut det slett ikke er så enkelt.

Lars Boilesen er hverken keiser eller president, men la frem
 sine visjoner etter å ha sittet 100 dager i sjefsstolen for
 Opera Software.

Den nye toppsjefen i Danske Bank, Thomas Borgen, sa til 
DN at han fikk bare 25 dager til å legge frem sin omstillingsplan 
for de to neste årene.

ebnedager

HASTVERK. Agnethe Ellingsen, som til daglig er fagdirektør i Mercuri
Urval, mener at mange ferske ledere opplever et press på å ta raske
beslutninger.
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Nordmenn er 
mer direkte – på 
godt og vondt

HELE FAMILIEN PÅ  
BILTUR I FERIEN?  
VI BLIR MED!

Bestill på DN.no/6uker eller ring 815 11 815.

Tilbudet er uten videre forpliktelser, gjelder kun  
nye abonnenter og kan bestilles frem til 31.07.14

Med digitalt sommerabonnement har du DN i nærheten -  
uansett hvor du er i ferien. Les oss på pc, nettbrett eller mobil. 
Tilbudet inkluderer også magasinet D2 for nettbrett og pc.

6 uker digitalt 
abonnement 
for kun 

99,-
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B
ø sitter i den åtte mann
store konsernledelsen i 
det franske oljeservicesel-

skapet Technip, og har arbeids-
sted Aberdeen midt i uken og
Sandvika, helst mandag og
fredag.

– Dere har 40.000 ansatte
over hele verden. I ledelsen
sitter to nordmenn. Hva har 
du gjort for å komme dit?

– Hardt arbeid er iallfall noe
av det. Jeg begynte her i 1998
som administrerende direktør 
for den norske virksomheten. Så 
har jeg jobbet en del i Paris, der
jeg har hatt ansvaret for flåten
og fabrikkene rundt i verden.
Det handler om å jobbe hardt, 
være seg selv og å dyrke frem det
som er en styrke i det man har
med seg fra den norske måten å 
jobbe på. 

– Hva er de norske egenska-
pene? 

– Nordmenn er i en interna-
sjonal sammenheng mer direkte,
på godt og vondt. Og så er vi
veldig rasjonelle og effektive i å ta 
beslutninger – på godt og vondt
det også. For mye og for lite av en
eller annen egenskap er begge
dårlig utgangspunkt som leder, så 
man må finne en balanse, og en
balanse som fungerer. 

– Hva har du lært?
– Franskmenn er veldig nøye.

En av de tingene jeg har lært av 
franskmennene er at man kan
bestemme seg for å ikke
bestemme seg, men å ta 
prosessen en runde til. De går
veldig ned i detaljene, det har
jeg lært veldig mye av. Når man
kommer fra Skandinavia, og
også Storbritannia, er det en
prosess der man kan føle en viss
frustrasjon i møter når man
diskuterer og diskuterer, og ikke
kommer til en konklusjon. Man
tenker: «La oss gå videre». Men
jeg har også sett verdien av det

mange ganger. Jeg tror at man
må ta med seg en del fra 
forskjellige kulturer og så 
blande. Det tror jeg er en stor
fordel med å ha jobbet interna-
sjonalt noen år. Det er ingenting
som er riktig eller galt, man må 
akseptere at alle har forskjellige
stiler – italienerne har definitivt
annen stil enn nordmenn. Det
betyr ikke at det er riktig eller
galt, men at det er forskjell. Det
gir stor grad av toleranse å vite.
Og det gjelder forsåvidt her på 

kontoret også – det er blitt mer
multikulturelt. Vi har til og med
hatt noen multikulturelle
workshops for å forklare at her i
Norge er det slik at hvis du sier
nei så er det greit, men hvis du
sier ja, så må du mene det. Det
er veldig viktig. Det er kanskje
den viktigste beskjeden vi har
gitt. I noen kulturer sier man
ikke nei til sjefen. Her sier man
nei til sjefen, det er viktig. Så 
det er en del sånne ting som
man lærer etterhvert.

– Hvor kommer de fra?
– Ja, hvor kommer de ikke 

fra? Vi er over 40 nasjonaliteter.
og mer enn 40 prosent av de
ansatte er fra andre land enn
Norge. Vi har fått inn en del bra 
portugisere i det siste, for der
har det vært dårlige tider.

– Er arbeidsspråket fransk?
– Vi har arbeidsspråk engelsk. 

Ikke fransk – da tror jeg vi
hadde slitt. Styremøtene i
Technip går på engelsk – det var
nok ikke tilfelle for ti år siden.

– Det er få i din posisjon som 
ikke har jobbet utenlands. Er
det en forutsetning?

– Det er ikke en forutsetning, 
men det er en stor fordel. Vi ser
at der vi har mindre kontorer er
det enda viktigere, slik at man får
input og kan lære av andre. Det
er ikke sunt om de samme sitter
der år etter år etter år. Dette har
vi en aktiv politikk på. Vi har til
enhver tid noen som er på et
annet sted enn der de kommer
fra og er ute to–tre år – eller mer.

anne.lindeberg@dn.no

Knut Bø har like mye bruk
for sin internasjonale lede-
rerfaring i Sandvika som i 
Aberdeen og Paris. 

ANNE LINDEBERG
OSLO

SNART HISTORIE. Knut 
Bøs Technip har kontor på 
Kjørbo i Sandvika. Der er det 
ikke plass til alle ansatte, 
snart går turen til Fornebu.
Foto: Gorm Gaare

I noen kulturer
sier man ikke

nei til sjefen

LEDER-
INTERVJUET

Sjefens CV
Knut Bø (56)
Direktør for Nordsjøen og 
Canada i Technip. 
Sivilingeniør fra NTNU 

Sjef for Coflexip Stena 
Offshore (kjøpt av Technip i 
2001), diverse lederposisjoner 
i Technip.  

Stilling

Utdann-
else

Leder-
karriere
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Eks.: Gjelder Volvo XC70 D4 163 hk 2014 mod. på lager (utstyrsnivået kan variere). Kan ikke kombineres med andre tilbud/avtaler. Leasing/privatleie 3 år/45.000 km. Bilpris 668.100,-. Forskudd 79.900,-. Etableringsgebyr 5.237,-
Totalkost 265.101,-. Prisene er inkl. mva. Forbehold om endringer i markedsrenten. Gj.sn. forbruk 6,4 l/100 km. CO2-utslipp 169 g/km. Illustrasjonsfoto. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr. Forbehold om trykkfeil.

Volvo XC70 AWD Summum
med automat og
høyeste utstyrsnivå

  - Digitalt kombiinstrument
  - Kromdetaljer
  - Ryggesensor
  - High Performance Multimedia 7’’ skjerm
    m/Bluetooth

  - El. barnesikring, bakdører
  - Kompass og aut. dimming av innvendig speil
  - Parkeringsvarmer m/timer og app styring
  - Volvo On Call nød- og assistansesystem

   - Fotgjengervarsling m/full autobrems
   - Driver Alert System m/varsling av
     uoppmerksom/trøtt fører
   - Avstandskontroll (Distance alert) 
     med mer

0,99%
nom. rente

Ring oss på telefon 08555 
Nå oss døgnet rundt via chat på bilia.no 
eller facebook.com/bilianorge

Oslo/Akershus: Follo, Fornebu, Jessheim, Lille strøm, Økern
Buskerud: Drammen, Gol, Hønefoss
Hedmark/Oppland: Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer
Rogaland: Forus

Alt som gjelder Volvo.
Og litt til.


