
HVA KJENNETEGNER DE BESTE UNGE LEDERNE?



Assessit  AS
• Etablert i Oslo 2002 

• Skandinavisk rådgivingsselskap, ca 50 
medarbeidere

• Leverer:

– Leder – medarbeider- og 
organisasjonsutvikling

– Målinger på organisasjon-, gruppe-
og individnivå

– Rekruttering

– Årets unge Ledere

– Strategisk HR samarbeidspartner

Jorun Framnes
Partner Assessit
Cand. Polit psykologi, NTNU



Vi tester, utfordrer og evaluerer unge 
ledere - ved bruk av forskningsbaserte 
metoder i et faglig forankret prosjekt!

Ole I. Iversen (Dr. BA), Partner , fagansvarlig 

Vurderingsmetodikken vi benytter ved kåringen 
av Årets Unge Ledere er svært omfattende, dette er 
sannsynligvis den mest omfattende kartleggingen 

av enkeltpersoners lederferdigheter som 
gjøres i Norge i dag. 

• 6. kåringen/ året i 2014

• Offentlig 18%

• Privat 82%

• Kvinner 38% 

• Menn 62% 

• Snittalder 35,6 år

http://www.assessit.no/
http://www.assessit.no/


En film om å være kandidat

«Å være med i Årets Unge Ledere har 
først og fremst gitt meg et dypere 
innblikk i mitt eget lederskap.»

«Føler at jeg har fått stor 
tillit fra alle jeg jobber med, 

og jeg er faktisk mer 
motivert..»

Deltaker Årets Unge Ledere

Deltaker Årets Unge Ledere

http://www.youtube.com/watch?v=6yI_GzE-h7Y&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=6yI_GzE-h7Y&feature=youtu.be
http://www.assessit.no/
http://www.assessit.no/


Hva måler vi? 



De viktigste lederkompetansene
• Lede

Angir tydelig retning og viser selv vei når dette er nødvendig. Fremmer godt 
lagarbeid og involverer ansatte i beslutninger. Tilpasser lederstilen til 
oppgaven som skal løses og den enkelte medarbeider

• Motivere
Motiverer og inspirere andre til å yte sitt beste. Formidler tydelig hvilke krav 
som stilles og viser selv entusiasme og engasjement

• Helhetsforståelse
Hever seg over detaljer og ser helheten. Er raskt i stand til å se 
sammenhenger

• Kundeorientert
Arbeider aktivt for å imøtekomme kunders/ klienters behov. Bygger 
relasjoner og ber om tilbakemelding fra kundene

• Forretningsforståelse
Ser de forretningsmessige muligheter som vil øke virksomhetens 
lønnsomhet. Satser på og utvikler de produkter/tilbud som gir størst 
fortjeneste



Presterer langt over snitt

3 42 51

Snitt ÅUL kandidater

Prestasjon = 4,65

Snitt generell prestasjon



ÅUL kandidater sammenlignet med 

1800 andre norske ledere
Lede

Motivere

Delegere

Utvikle

Sensitivitet

Aktiv lytting

Data fra SHL Talent Analytics™



Støttende lederatferd gir resultater

Indre motivasjon

Jobbautonomi

Lederstøtte

 Trivsel

 Turnover

 Arbeidsinnsats

 Tilknytning

 Positive 

jobbholdninger

 Mindre uklarhet 

og konflikter

*Signifikante korrelasjonskoeffisienter oppgitt



«Ledelse mangler prioritering»

• 19 % av lederne bruker mindre enn 10 % av sin tid på ledelse 
(Ennova-undersøkelsen; European Employee Index 2014)



Undersøkelse ÅUL kandidater 2009 - 2014



Oppsummert

• Jobbautonomi 

• Lederstøtte 

• Å prioritere tid til ledelse



Takk for oppmerksomheten


