
På LinkedIn kan du ta del 

av våra senaste uppdrag, 

diskussioner och analyser av 

interimmarknaden

Klicka här för att följa oss

AKTUELLT

interim-per spek t iv

Vi har hållit en hög takt under våren. Som ny på marknaden och med  målsättningen 
att bli Sveriges ledande förmedlare av interimtjänster måste man det. Bara under maj 
så har vi initierat nya interimuppdrag och etablerat dialog med ett antal storkunder. 
Vi har en ny hemsida och en pågående annonseringskampanj i Dagens Industri (DI). 
Vårt nätverk växer i snabb takt.

Vi vet hur vi skall fortsätta utvecklas. Vi använder 
oss av vår unika kombination av styrkor; 
erfarenhet av ledarskap och svenskt näringsliv, 
gedigen interim erfarenhet och ett för markna
den unikt arbetssätt. Vår metod med praktiskt 
stöd och rådgivning till alla våra konsulter har 
tagits emot med entusiasm av branschen som 
börjar se att vårt upplägg ger oss möjlighet att 
förmedla effektivare interimchefer och därmed 
säkra en tryggare upphandling för våra kunder. 

Vårt fokus på långsiktighet och tillväxt ligger 
fast. Det makroekonomiska läget ger oss vind 
i seglen. Vi ser fram emot ett år då vi kan 
fortsätta bygga på vår kundbas och fortsätta utveckla vår tjänst – allt med siktet  
att bli ännu bättre för såväl våra kunder som våra interimchefer – och branschen  
i sin helhet.

DU HAR VÄL INTE MISSAT VÅR DIKAMPANJ?

Vad gör du om en av 
dina chefer inte kommer 
tillbaka efter sommaren?
Vi förmedlar några av Sveriges mest erfarna interimchefer för förändringsarbete,  
krishantering eller för att leda större projekt. För att lära dig mer om oss och hur 
vi arbetar, besök oss här

Nu startar vår sommarkampanj på 
bland annat DI.se. I annonserna riktar 
vi oss framför allt till våra kundföretag.  
Med tankeväckande budskap påminner 
vi våra kunder om vikten att ha 
snabb tillgång till marknadens bästa  
interimchefer. 

ARBETSMARKNAD S.2

Ny analys av framtidens 
arbetsmarknadstrender från 
McKinsey & Co. 

INTERIMNYHETER S.3

Så används interimchefer på 
de olika EU-marknaderna.

NY LÄSNING S.3

Ny läsning om Best Practices 
vid VD-byten.

ANALYS S.4

Interimsektorn fortsätter 
växa – konjunkturen fortsatt 
positiv för interimbranschen i 
sin helhet.

Sommarhälsning från  
VD Magnus Uvhagen
Scandinavian Executive fortsätter utvecklas. 
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I maj publIcerade tre chefer från McKinsey 
Global Institute en tankeväckande 
analys av de viktigaste trenderna på 
dagens globaliserade arbetsmarknad.

Analysens huvudbudskap borde höja 
ett och annat ögonbryn på såväl 
styrelse som strategisk HRnivå. 
Inte minst eftersom textförfattarna 
kallt konstaterar att förutsättningarna 
för vårt näringslivs kompetensför sör
jning just nu håller på att förändras –  
i grunden. Ekonomisk kris, ökande 
konkurrens från tillväxtmarknader 
och, framför allt, en snabbt accele
rerande teknisk utveckling, gör att 
våra företag radikalt måste ändra sitt 
sätt att hantera sina personalresurser.

NY TEKNIK SKAPAR  
RADIKALT  FÖRÄNDRAD 
ARBETSMARKNAD

Författarna bakom analysens huvud 
linje är att den teknik som under de 
senaste decennierna automatiserat 
bort alltmer lågkvalificerade arbets
tillfällen nu börjat gnaga sig uppåt i 
företagsstrukturerna. Personlig inter
aktion, problemlösning och kritiskt 
tänkande är alltså inte längre egen
skaper som fredar hela yrkeskårer 
från automatiseringslogiken.

Idag delas istället alltfler kvalificerade 
arbeten in i högspecialiserade uppgifter. 

Dessa arbetsuppgifter kan i sin tur 
schemaläggas och inte sällan redu
ceras till tidsbegränsade uppdrag 
eller timanställningar – en helt annan 
logik än de traditionella tillsvidare
anställningarna. 

För Michael Gabrielsson, marknads
direktör på Scandinavian Executive, 
innebär denna utveckling 
att många nya 
kompetenser och 
kunskaper snabbt blir 
för åldrade alltmedan 
oförutsedda kompe
tensbrister dyker upp 
på helt andra platser i 
organisationen. För 
Michael är därför 

slut satsen av studien tydlig – agilitet 
och anpassnings förmåga blir allt mer 
avgörande faktorer för ett företags 
framgång eller fall. De bolag som har 
förmåga att tänka nytt och är villiga 
att inter nalisera både rörlighet och 

flexibilitet i sin kompetensförsörjning 
har allt att vinna på denna utveckling, 

inte bara i form av 
ökad produk tivi tet 
utan även i form av 
oanade tillväxt möjlig
heter.

McKinsey Global Institute: den globala konsultjättens forskningsarm

Arbetsmarknadstrender i fokus  
i ny studie från McKinsey & Co.
En ny analys från McKinsey Global Institute innehåller på samma gång 
skrämmande och spännande läsning. Goda nyheter för de företag som är 
beredda att anpassa sig, mindre goda nyheter för de som vill  
fortsätta precis som tidigare.

Michael Gabrielsson

"Analysens huvudbudskap borde höja  
ett och annat ögonbryn på såväl styrelse-  

som strategisk HR-nivå ..."
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länge ansågs InterImchefer som en 
praktisk bemanningslösning i händelse 
av tillfällig frånvaro eller utdragna 
rekryteringar. Nu visar senaste 
"European interim Report" att bilden 
av interimchefens funktion fortsätter 
breddas. Plötslig eller till fällig frånvaro 
var den avgörande faktorn i endast 
vart tionde (8%) interimuppdrag.

LIKARTAD BILD PÅ DE OLIKA 
EUROPEISKA MARKNADERNA

Istället så är förändringsarbete (32%) 
samt krishantering (15%) den främsta 
orsaken till att företag väljer att ta in 
interimkonsulter. Andra viktiga faktorer 
var specifik kompetensbrist (15%) 
eller vid genomförandet av stora 
projekt  eller andra satsningar (13%).

VISSA SKILLNADER KVARSTÅR

Krishantering är den näst viktigaste 
anledningen till att ta in en interim
chef i Belgien, Tyskland och Italien, 
medan kompetensbrist ligger bakom 
många interiminhyrningar i Frankrike. 
Även om de primära användnings
områdena alltså skiftar något mellan 
de olika marknaderna så är resultat
et tydligt. Interimchefer betraktas 
– oavsett marknad – i högre grad än 

tidigare som en erfaren och flexibel 
resurs. En resurs som kan bidra med 
konkreta mervärden till en 
organisations affärsmål, snarare än 
som en tillfällig bemanningslösning.

NY BILD AV INTERIMCHEFENS 
MERVÄRDE

Mellan raderna kan vi utläsa att det 
är interimchefens förmåga att över
föra kunskaper och erfarenheter till 
organisationer – liksom faktiska resul tat 
– som är interimchefens verkliga USP.  
Det är mot denna bakgrund som 
Scandinavian Executive som första 
företag inom vår sektor tillhanda
håller alla sina konsulter med 

operativt stöd i form av specialist
kunskaper eller rådgivning inom 
verksamhetskritiska frågor. På så 
sätt kan våra erfarna konsulter 
tillföra än mer till sina kunder 
oavsett situation.

Så ser interimmarknaden ut  
i de olika EU-länderna
Vad arbetar interimcheferna med i Italien? Vad är dagsarvodet för en CFO 
eller CEO i Storbritannien? Senaste European Interim Report är ovärderlig 
läsning för den som vill få perspektiv på interimsektorn  
i Europa.

"Interimchefer betraktas alltmer som en resurs  
som kan bidra med konkreta mervärden ..."

Ladda ned dokumentet som PDF på: http://
www.executivesonline.co.uk/static/ereports/
the_interim_report_eu/#/1/



Nu har vi lanserat vår nya hemsida. Den nya sidan är tänkt 
att lyfta fram den viktigaste informationen om Scandinavian 
Executives tjänster liksom våra nyheter, analyser och uppdrag.

Nu följer ett arbete med att succesivt konsolidera och 
vidareutveckla vår sida. Under hösten kommer gradvis nya sidor 
läggas till. 

Bland de ändringar som vi nu låtit göra finns ökad pedagogik i 
webbplatsens uppbyggnad, uppdaterat formspråk, anpassning 
till mobil användning, förbättrad sökbarhet samt en översyn av 
informationen om våra tjänster och medarbetare.

Läs mer på scandinavianexecutive.se

NU HAR VI LANSERAT NYA SCANDINAVIANEXECUTIVE.SE

NY LÄSNING OM  
BEST PRACTICES VID  
VDBYTEN

Nyligen utkom boken 
Transitions at the Top, 
skriven av de två amerikanska 
ledarskapsspecialisterna Dan 
Ciampa och David Dotlich. 

Boken lämpar sig utmärkt 
som kompletterande läsning 
för ledningspersoner som står 
inför ett VD-byte – eller annan 
övergång av nyckelpersoner för 
den delen. 

Transitions at the Top ger 
läsaren viktig praktisk vägledning 
i hur de olika nyckelfunktionerna 
kan hjälpa varandra för att 
på bästa sätt möjliggöra en 
friktionsfri övergång och en 
optimal start för den tillträdande 
VD:n. 

Dessutom innehåller boken 
ett antal exempel tagna från 
verkligheten på lyckade och 
mindre lyckade VD-byten samt 
lyfter fram vad som gick bra och 
mindre bra i de olika fallen.

Transitions at the Top (2015)  
av Dan Ciampa och David Dotlich  
Förlag: John Wiley & Sons

Från ett makroperspektiv så utvecklas 
omvärlden alltjämt i en för branschen 
som helhet positiv riktning. Interim
branschens tillväxt och utveckling drivs 
av de senaste årens globala finansiella 
kris. Krisen har 
medfört att 
svenska företag 
skjuter upp större 
investeringar, 
reducerar sina 
risker och sänker 
sina kostnader. 

Rörlighet och anpassningsförmåga 
har blivit nyckelfaktorer för 
företagens överlevnad, både vad 
gäller personaltäckning och kompe
tensförsörjning. Interimbranschens 
USP (unique selling point) är just 
kombinationen av dessa två faktorer. 

Interimchefens bästa säljargument 
är just kombinatinen av snabbrörlig 
personal  täckning och flexibel kompetens
försörjning. Kund företagen inser i allt 
högre grad detta faktum.

Framgångsrika 
bolag kommer 
i framtiden att 
ha system för 
att tänka nytt 
och ta in erfaret 
men flexibelt 

humankapital. I slutändan är det mer än 
troligt att det är just dessa organisa tioner 
som kommer stå som vinnare i denna 
utveckling – inte bara i form av sänkta 
kostnader utan även tillväxtmöjligheter i 
form av ökad flexibilitet och optimerad 
kompetensförsörjning.

Interimmarknaden: 
omvärld och trender
Hur ser framtiden för interimmarknaden ut och hur 
kan framsynta företag kapitalisera på utvecklingen? 
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"Rörlighet och 
anpassningsförmåga  

har blivit nyckelfaktorer..."


