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Prolog

100-dagerskoden tar ikke bare utgangspunkt i de første hundre dagene i ny 
lederjobb, men også i den viktige fasen før man takker ja til en lederstilling. 
I denne førfasen er det særdeles viktig at du sjekker ut at det er godt samsvar 
mellom det virksomheten trenger, og det du kan tilby. Når du først er om 
bord, pekes det på de mest sentrale fallgruver og snubletråder du bør unngå, 
og hvordan du bør forvalte rollen slik at du evner å etablere den legitimiteten 
og tilliten du er avhengig av.

Selve oppstarten er en sårbar periode hvor virksomheten er ny for deg 
og du er ny for den og dine nye kollegaer. Du kan ha en formening om hva 
oppdraget ditt er, og hva som kjennetegner virksomheten, men du mangler 
nettverk og støtteapparat. Rolleforståelsen er uklar, og du skal lære alt om 
virksomheten, ansvaret og handlingsrommet ditt. Du kjenner heller ikke det 
politiske maktspillet, og du kan ikke hvile på tidligere prestasjoner, men må 
skape nye som skal gi deg troverdighet og tillit.

I denne uvissheten og usikkerheten skal du lede personer du ikke kjenner, 
ta beslutninger før du vet, handle uten å forstå, være ydmyk, men samtidig 
ta initiativ og vise lederskap. Mens du strever med dette og etter beste evne 
prøver å få oversikten og etablere handlingsrommet ditt, studerer dine nye 
kollegaer deg med argusøyne og vurderer om du er en helt eller en klovn. Som 
leder testes du hele tiden, men i de første 100 dagene testes du enda oftere. 
Dine nye medarbeidere lurer på hva du er laget av. Du skal bevise, og det tar 
tid – tid du egentlig ikke har. Da kommer gjerne stresset, og fallgruvene er 
ikke langt unna.

Hvilke snubletråder eller fallgruver er de vanligste ved oppstarten? I samta-
ler med ledere har jeg funnet ut at en av de viktigste er at lederen ikke har gjort 
gode nok forberedelser: Lederen har ikke analysert om det er samsvar mellom 
hva virksomheten trenger, og hva lederen selv kan tilby. Når man kommer 
om bord, kan man oppleve et rollesjokk, hvor man har misforstått krav til 
situasjon, kultur og lederstil eller mangler kritisk kompetanse og ferdigheter. 
Andre feller og «gjengangere» jeg har funnet, er at lederen
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