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FLERE OPPDRAG: 
Vegard Rooth forteller 
at antall oppdrag øker, 
men at lederoppdra-
gene blir kortere.  
 FOTO: Silje SundT KVadSheim
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– Vi jobber døgnet rundt, og 
hadde dobbelt så mange opp-
drag i januar i år som i januar i 
fjor. 2019 har startet veldig godt, 
sier Vegard Rooth, adm. direktør 
i Interimleder. 

Men også 2018 var et travelt år 
for selskapet som leier ut ledere. 
Spesielt økte antall oppdrag fra 
handelsbedrifter. 

– Kjøpsmønstrene endrer seg 
så hyppig, at bedriftene må snu 
seg rundt raskt. Kunder som 
handler på andre måter krever 
ofte en ny generasjon ledere. 

Turbulensen i handelsnærin-
gen gir også endret etterspørsel 
etter kompetanse. 

– Handelsbedriftene øn-
sker ledere som har digital 
markedskompetanse, som 
kan drive omstilling og som 
kan retail, sier han.

Aktuelle kandidater må 
være endringsvillige.

– Endringstakten er høy, 
kjøpsadferden endres i raskt 
tempo. Derfor er det viktig å ha 
hastighet i lederskapet, og være 
i stand til å styre også i fart. 

Kortere oppdrag
Sammenlignet med tidligere år 

opplever Interimleder også økt 
etterspørsel fra internasjonale 
selskaper. Rundt 40 prosent av 
lederne som ble leid ut i fjor had-
de en stilling som toppsjef, mens 
17 prosent opererte i rollen som 
finansdirektør. 

Interimleders omsetning 
i 2018 endte på rundt 40 mil-
lioner kroner, omtrent som året 
før. I 2016 var omsetningen på 23 
millioner kroner.

– Sammenlignet med 2017 
leide vi ut litt flere ledere, men 
oppdragene var litt kortere i fjor, 
sier han. 

Gjennomsnittsoppdraget var 
i fjor på 7 måneder. 

Flere kvinner
Når Interimleder blir kon-
taktet, er det ofte at den nye 
sjefen burde vært på plass i 
går. 

– Planlegger bedriftene for 
dårlig? 

– Nå er det ikke alt det er mu-
lig å planlegge for, men det er ofte 
at styret sitter og venter for len-
ge. Og da haster det ofte veldig. 
Men i tillegg til at styret ikke len-
ger har tillit til sjefen, kan syk-
dom, oppkjøp, salg og endringer i 
markedet være andre årsaker til 
at man trenger en ny sjef raskt. 

Ikke alle har tatt høyde for det, 
eller som det ikke alltid er lett å 
se hva som kommer rundt neste 
sving. 

Rooth ser også en liten økning 
i antall kvinner som ønsker å bli 
interimledere, rundt 15 prosent 
av lederpoolen er kvinner, og 
mellom 20 og 25 prosent som 
leies ut er kvinner. 

– Samtidig ser vi at det krever 
mer overtalelse for å få en kvinne 
til å takke ja til et oppdrag, sier 
han. 

Dominoeffekt
Selv om det er andre aktører som 
leier ut interimledere, opplever 
Rooth at den største konkurran-
sen kommer fra enkeltledere som 
leier ut seg selv. 

– Dessuten er det jo mange 
bedrifter som velger å konsti-
tuere en leder, spesielt er dette 
mye brukt i offentlig sektor. 
Men når man velger å konstitu-
ere en leder kan det fort skape 
en dominoeffekt. Når en rykker 
opp midlertidig blir en ny stol 
tom, som igjen må fylles midler-
tidig. Det kan gå ut over alle rol-
lene, og det kan være vanskelig å 
finne tilbake til de opprinnelige 
plassene når perioden er over, 
sier Vegard Rooth.

Mange trenger 
midlertidige ledere
Store omstillinger, blant annet 
i handelsnæringen, gir mange 
oppdrag til Interimleder.

(Mill. kr) 2018* 2017
Driftsinntekter 40 40,2
Driftsresultat 0,7 1,3
Resultat før skatt 0,7 1,3
Årsresultat 0,5 0,9

*Foreløpige tall, ikke revisorgodkjent.

INTErIMLEDEr

Statistikk Experian har utar-
beidet for Finansavisen viser at 
bedriftene innenfor segmentet 
varehandel skifter ut sjefene sine 
hyppigere enn de fleste andre 
bransjer. I 2017 skiftet 7,6 prosent 
av bedriftene innenfor segmentet 
ut sjefen sin, mens andelen ser ut 
til å bli på samme nivå for 2018. 

Generelt skifter små bedrifter 
sjeldnere ut sin adm. direktør enn 
det store bedrifter gjør. 

Men til tross for at det er regis-
trert over 16.000 varehandelsbe-
drifter i Norge, og de fleste av 
disse har en omsetning på under 

25 millioner kroner, er altså leder-
skiftene hyppige. 

I 2017 skiftet 5,1 prosent av 
bedriftene med en omsetning på 
mellom 5 og 25 millioner kroner 
ut lederen. 

Nedleggelser
En av de store handelsbedriftene 
som nylig skiftet leder, er XXL. 
Rett før jul gikk Ulf Bjerknes av 
som sjef etter et skuffende salg på 
Black Friday, og selskapet måtte 
legge frem et negativt resultat-
varsel. 

Denne uken ble det kjent at 
Hansen & Dysvik legger ned, 
mens den Varner-eide kleskjeden 
Days Like This tok samme beslut-
ning tidligere i år.

Høy turnover i handel
rASKE SKIFTEr: Ulf Bjerknes (t.v.) overtok som sjef i XXL etter Fredrik Steenbuch 
høsten 2018. Få måneder senere sluttet Bjerkens også. FOTO: Eivind YggESETh
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Bedrifter innenfor vare-
handel skifter hyppig ut 
sjefene sine. 


