
Bruk og etterbruk av «tester»: 
Hvordan bruke kartlegginger i utvelgelsen i den videre 

innfasingen/onboardingen
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Testdagen 2019

Ledelsesrådgiver, forfatter og lederlos

Frode Dale
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Lederrekruttering

Lederutvikling

Teamutvikling

Hvor(dan) brukes tester (og kartlegginger)?

Lederinnfasing/lederonboarding
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Nyansatte (ledere) er ikke effektive fra 1.dag eller uke, 
de blir effektive som resultat av en lang lærings- og tilpasningsprosess:

•Starter før partene møtes (rykter, employer brand, annonsering, etc.),
•Grunnlaget legges i utvelgelsesprosessen
•Mest intens den første tiden etter tiltredelse i rollen (90/100-dager?)
•Varer lenge (2-3-4 år?)

Integrasjon: En prosess, ingen hendelse

Rekruttering Utvelgelse Innfasing

Onboarding
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«Onboarding» er populært:

Stor interesse i populærlitteraturen
Omtales som verdens raskest voksende konsulentområde
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«Onboarding» er populært:

Stor interesse i populærlitteraturen
Omtales som verdens raskest voksende konsulentområde
…paradoksalt lite forskning, men kraftig økende…
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Hva er onboarding?

Prosessen der nyansatte føres inn i- og gjøres effektive i sine nye roller
•Handler om nyansattes læring og tilpasning
•Kan forstås i lys av begrep om organisasjonssosialisering m.v. (sensemaking, 
uncertainty management, learning contents, socialization tactics etc.)

Består i:
� Aktiviteter og prosesser tilrettelagt av organisasjonen
� Tilrettelegging, strukturering og støtte av nyansattes egne aktiviteter

•Er altså noe som gjøres med/overfor nyansatte
•NB: Effekt/resultat (dvs integrasjon) er også resultat av hva nyansatte selv gjør

•Rolle som kontekst:
Onboarding av ledere ligner på, 
men er ikke samme som
annen onboarding, 
har noen særegne utfordringer

«Innfasing innebærer å iverksette tiltak som forsøker 
å integrere og lære opp nyansatte og etablere dem i 
teamet og organisasjonen, og er således en logisk 
videreføring av god rekruttering og god utvelgelse 
(Haaland 2019:355).»

leder
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Hva er det særegne med lederonboarding?
� Nye oppgaver/roller
� Nye prosedyrer
� Nye datasystemer/programmer
� Ny funksjon/virksomhetsområde
� Skifte linje/stab
� Ekstern-/intern rekruttering
� Ny organisasjon
� Ny kultur
� Nye/ukjente aktører/relasjoner
� Redefinering av aktører/relasjoner
� Vertikalt-/Horisontalt skifte
� Økt synlighet
� Ny tidshorisont
� Nye kompetansekrav
� Høyere prestasjonskrav
� Nye typer krav
� Flere motstridende krav
� Endrede verdier 
� Endrede prioriteringer
� …

Nye ledere har vanligvis 
flere- og mer komplekse
utfordringer enn andre typer 
ansatte

Flere relasjoner og større 
avhengighet av andre roller 
og aktører

Høyere risiko og større 
kostnader enn for andre 
typer ansatte

Ofte enda større tro på at 
ledere klarer seg best på
egenhånd…
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Veldig grovt: 
Tre grunnleggende lederskifter:

Fø
rs

te
ga

ng
sl

ed
el

se

Lederskifte:
Arve og overta en lederrolle, 

tre inn i rollen, 
fylle rollen, 

og prestere i rollen

Medarbeider

Førstelinjeleder

Mellomleder

Toppleder
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Onboarding av ledere handler om 

organisering og gjennomføring av lederskifter

Effektivisering av lederskifter er 

effektivisering av ledelse

Lederonboarding som lederskifter
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”Et lederskifte er tiden, fasene og prosessene 
fra en leder slutter og til en ny leder 

har vært i stillingen 
i minimum ett år”

Lederskifter – en definisjon:
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Å komme inn som nyansatt: Organisasjonssosialisering

Getting in Breaking in Settling in

Hva som skjer før

den nyansatte 

starter i jobben

Tilpasning   

og  konsekvenser

Det første møtet med 

ny organisasjon



12

Getting in Breaking in Settling in

Prøveperioden

Første 90 dagerUtvelgelse
Oppfølging/Utvikling

DUOKOppsigelse

Forberedelse

Utfasing

3 mnd 3 mnd 6 mnd Min 6-12 mnd

Konstituert

Lederskifter : faser og prosesser
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Getting in Breaking in Settling in

Prøveperioden

Første 90 dager

Utvelgelse
Oppfølging/Utvikling

DUOK

Oppsigelse

Forberedelse

Utfasing

Personalisering

Sosialisering

Konstituert

Lederskifter : faser og prosesser

Den psykologiske kontrakten
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Lederskifter – et bytte av og mellom ledere -
er trolig det aller viktigste organisatoriske 
og ledelsesmessige bevegelsesmønsteret 

som skjer i og for en organisasjon.

Det handler om å gjøre nye ledere raskest 
mulig effektive i sine nye roller og sin nye 

kontekst!



”Leaders in all kind of organizations are given huge 
votes of confidence but little in the way of real 

counsel as they move into challeging new waters. 
That’s a problem not just for them but also for the

organizations that need them to succeed. It makes no
sense to invest in bringing a manager all the way to a 
key leadership role only to leave her to sink or swim”

(HBR Januar 2009)



16

- Nysgjerrig
- Konsentrert
- «En reise»
- Forberedelse
- Hyperaktiv
- Hektisk
- Variabel
- Kort (og brutal)
- «Ingenting»
- Dårlig planlagt
- Mangelfull
- Turbulent
- Ingenmannsland
- Tomrom
- Ineffektiv

Ny som toppleder-undersøkelsen 2018:

Perioden fra oppsigelse til oppstart 

- Opptur

- Fremover lent
- Kulturforståelse (2)
- Forløsende
- Hektisk
- Tettpakket
- «Gruglede»
- Krevende (2)
- Meget krevende
- Stressende
- Ensomt
- Kaos
- Forventningsbrist
- Maktkamp
- Smertefull
- «Motstandsbevegelsen»

Prøveperioden



1. Person Job-fit

Match eller mismatch

2. Person Group-fit

3. Person Supervisor-fit

4. Person Organization-fit

5.   Person Environment-fit

6.   Person Context-fit

Personlighetstester, evne- og ferdighetstester

Ulike former for teamkartlegging(er)??

???? 

Verdier, org-kultur, arbeidsmiljø, MTU,…)

?????????????

Oppdrag, mandat, årssyklus, personalutfordringer,

gruppeprosesser, maktkamp,………
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“- The pressure of “ firsts” weighs heavily on a new leader. 

First actions, first decisions, and first encounters significantly 
define how others in the organization will view the new leaders 

for years to come. 

And the residue of first impressions becomes the filter through 
which others interpret all subsequent.”

(Downey et.al. 2001:8)



Ny som toppleder – kontekstfaktorer og -prosesser

Oppdraget/mandatet og handlingsrommet – HVORDAN?

Eksterne omgivelser – HVORDAN?

Organisasjonskulturen og dens subkulturer – HVORDAN?

Kunder – HVORDAN?

Tillitsvalgte – HVORDAN?

Lederne i toppledergruppen – HVORDAN?

Toppledergruppen – HVORDAN?

Nærmeste leder – styreleder – HVORDAN?

Styret/eiere – HVORDAN?
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EgonZehnder 2013

Onboarding i lederrollen:
Hva ønsker lederne seg, og hva får de?

Ønsker seg: Guidance, mentoring, veiledning, 
støtte o.l. som kan hjelpe i å forstå kultur, politikk og 
bygge relasjoner
Dem som får det: Fornøyd, nyttig, hjalp dem å
prestere og komme inn i rollen
Altså: Ønsker ikkeikke mer kursing, orienteringer, 
presentasjoner og informasjon…som er det 
HR/arbeidsgiver legger mest vekt på, og ikkeikke
digitale løsninger/e-læring!



Lederskifter – dagens «praksis»
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SYV AV TI LEDERE ER 
PLANLØSE 

„Fail to plan – plan to fail“, sies det ofte. Syv av ti 
norske ledere har ingen utviklingsplan. Når vi ser 
dette opp mot andre faktorer, peker det mot at en 

manglende plan faktisk er en plan for å feile.

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index 2017/HR Norge

Lederutvikling og personlige planer
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Økt selvforståelse via ulike kartlegginger

Eget selvbilde

Selvrapportering

«Testbilder»

Ulike personlighetstester

Andres bilde av deg 

Feedback
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• Lederrekruttering

• Leder(skaps)utvikling

• Teamutvikling

• Organisasjonsutvikling

• Medarbeiderutvikling

• Arbeidsmiljøutvikling

• Kundeutvikling

………………….

Hvor(dan) bruke tester og kartlegginger?

Lederinnfasing/lederonboarding
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Personlighets-, verdi- og integritetstester:

-Utvidet selvforståelse
-Jobbing med egen Lederplattform og deling 

av den med alle ansatte/ledergruppen
-Deling av testresultat med egen ledergruppe

-Gjennomføring av tester med hele sin 
ledergruppe

-Som grunnlag for en (felles) 360 
lederevaluering

Hvordan bruke kartlegginger, og oppgaver/caser videre
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Ulike teamkartlegginger/-verktøy:

-Utfordringer i teamet/ledergruppen
-Grunnlag for caser

-Plan for et oppstartsseminar
-Grunnlag for en teamkontrakt

-Grunnlag for fremtidige halvårlige 
Gruppeutviklingssamtaler( GUTS®)

Hvordan bruke kartlegginger, og oppgaver/caser videre
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Andre kartlegginger/-verktøy:

-Organisasjonskultur
-Arbeidsmiljø

-Medarbeidertilfredshet
-Lederkultur

-Lederprinsipper
-360 Lederevalueringer

-………….

Hvordan bruke kartlegginger, og oppgaver/caser videre
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Getting in Breaking in Settling in

Prøveperioden

Første 90 dagerUtvelgelse
Oppfølging/Utvikling

DUOKOppsigelse

Forberedelse

Utfasing

3 mnd 3 mnd 6 mnd Min 6-12 mnd

Konstituert

Lederskifter : faser og prosesser

- Lederskapsutvikling

- Teamutvikling

- OU
- Lederplattform

- 360-evaluering

- Teamkartlegging

- Lederplattform

- 360-evaluering/

ref-intervju

- Teamkartlegging/

oppgaver

- Org-kultur/

- Arbeidsmiljø
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”Några lärdomar och rekommendationer är att 

organisationer bör involvera inte bara ledare utan 
även medarbetare i aktiviteter kring 

ledarskapsutveckling, initiera diskussioner kring vad 
gott ledarskap och ledarskapsutveckling innebär, 

utveckla inte bara individer utan också det kollektiva 

ledarskapet, samt att ledarskapsutveckling inte bara 
sker vid enstaka kurser eller insatser utan kan ske 

vid det dagliga arbetet, exempelvis vid förändringar i 
arbetsuppgifter, roller eller organisatoriska 

förändringar.”

Forskningsrapporten: Nya perspektiv på individuell och kollektiv 
lederskapsutvekling i komplexa organisationer

Lederskapsutvikling i hverdagen



”Ikke alt vi erkjenner kan endres, men 
ingenting kan endres uten at vi har erkjent 

det”.

James Baldwin



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

www.lederonboarding.no
www.topplederrekruttering.no

post@topplederrekruttering.no
mobil: 92085702


