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Norske ledere tar heller risikoen med å ansette «norske 
middelmådigher» enn utenlandske toppkandidater som 
er bedre enn seg selv, skriver Per-Egill Frostmann.

FAGFOLK I  LEDELSE –  OM LEDELSE –  T IL  OG FOR LEDERE

Kampen om de dyktigste tilspisser seg. En 
gjennomtenkt strategi for å utvikle talenter 
tilpasset din organisasjons kultur og behov 

kan være det viktigste konkurransefortrinnet for 
langvarig suksess.

«Jeg tror mange styrer og toppledere er litt redd 
for de velkvalifi serte, de mest erfarne og de mest 
internasjonale kandidatene. Er det typisk norsk å 
være middelmådig?» spør professor Torger Reve i 
BI Alumni magasin.

OL i Beijing har startet, en ekstremt kompetent 
og global idrettsfest. Er det bare i forbindelse med 
idrett at vi i Norge har lov til å være skikkelig på 
topp, være blant de beste i verden? Denne artik-
kelen er basert på et foredrag jeg holdt på HR Nor-
ges Talentkonferanse den 12. juni i år. (Se intervju 
på http://www.yourgps.no/your.html)

Norsk middelmådighet
Norske bedrifter synes å foretrekke norske 
arbeidstakere med langt lavere kompetanse, frem-
for bedre kvalifi serte innvandrere og utlendin-
ger. Det er visstnok for høy risiko med å ansette 
utenlandske kompetansearbeidere (kilde Espen 
Andersen, førsteamanuensis, BI). Har de samme 
lederne i så fall tenkt gjennom risikoen ved å 
ansette de «norske» middelmådighetene som 
kommer uten internasjonal erfaring og kulturfor-
ståelse og med tvilsomme språkkunnskaper?

Velger vi det trygge? 
Hypotese: Norsk næringsliv (og det offentlige) 
foretrekker å snakke om behovet for høy kom-
petanse, men ansetter som tidligere ved å fi nne 
unge og lovende medarbeidere som kan formes 
i bedriftens bilde, og ansette ledere som har rele-
vant erfaring fra bedriftens egen bransje, og som 
helst har arbeidet i bedriften noen år tidligere.

Hvis dette er sant, hvilke fremtidsutsikter 
har da norsk næringsliv? I et stadig mer globalt 
marked, med kamp om de aller dyktigste med-
arbeiderne? 

Hvor er talentbegrensningene i din organisa-
sjon som kan hindre vekst og lønnsomhet? På 
hvilke områder vil forskjellen mellom A (topp), 
B (helt greitt) og C (ikke tilfredstillende) presta-
sjoner være kritiske for konkurransekraften? 
Gitt at du har begrensede ressurser, hvilken 
talentstrategi vil mest sannsynlig gi fl ere av de 
riktige menneskene i de riktige rollene  til riktig 
tid? Overraskende få organisasjoner har besvart 
slike spørsmål og avstemt sin talentstrategi med 
forretningsstrategien. Bedrifter som klarer dette 
over tid vil kunne utvikle en overlegen lederskaps-
kultur. Selve forretningscaset for å utvikle en unik 
talentstrategi er å begynne med selskapets verdier 
og lederkrav og deretter virksomhetsstrategien. 
(Se fi gur 1.)

Hvilke krav stiller dette til de kompetansene vi 
kommer til å trenge i fremtiden? 

De som utvikler en overlegen prosess for 
talentvurdering og -beslutninger kan skape unik 
kompetanseutvikling i egen organisasjon. Dette 
gir forbedret forretningsmessig ytelse som igjen 
skaper grunnlag for varige konkurransefortrinn.

De organisasjonene som tar talentutvikling 
alvorlig får fi re systemer til å arbeide sammen 
(se fi gur 2): 

1) Rekruttering og utvelgelse. Beskriver din 
forretningsstrategi hvilke talenter dere trenger og 
hvilken kvaliteter de må ha for at dere skal kunne 
virkeliggjøre strategien? I hvilke «talentpools» 
leter du etter kandidater, starter du først internt 
før du går eksternt? I de fl este større virksomhe-
ter er det overveiende sannsynlig at den riktige 
kandidaten kan fi nnes internt. Husk at interne 
kandidater går gjennom den samme rekrutte-
ringsprosedyren som de eksterne. Benytter du de 
beste verktøy (sjekk med Veritas og HRNorge) og 
søker du rådgivning når du  trenger det? 

Veritas har sertifi sert kun fi re arbeidspsyko-
logiske tester. Det ser ut til at mange ledere er 
lite dyktige rekrutteringsintervjuere. Er de som 
gjør intervjuer hos deg solid utdannet og trenet 
til denne usedvanlig viktige jobben? Lider din 
virksomhet av noen av Torger Reve ś påstander? 
Hva slags Introduksjonkurs eller –program for 
nyansatte har dere etablert slik at de blir raskt 
integrert i organisasjonen og kommer opp på en 
bratt lærekurve?

2) Etterfølgerplanlegging er etter hvert blitt 
absolutt nødvendig på toppen av store organisa-
sjoner og med tilsvarende krav til konfi densialitet. 
I større internasjonale organisasjoner har det 
spredd seg til lavere nivåer (Ledernivå 3–5). Ett 
eksempel er at avdelingsledere eller funksjonsle-
dere ikke kan forfremmes før en intern erstatter 
er «utviklet» av leder og godkjent som arvtager. 
Om det ikke er klarhet kan du måtte vente 2–3 år. 
Konsekvens: ledere sørger for å utvikle arvtagere! 

3) Prestasjons- og belønningssystemet er 
vanskelig å organisere godt. Det dreier seg om at 

alle i organisasjonen tar eierskap til prosessene, 
særlig linjelederne. Det dreier seg absolutt ikke 
om personalavdelinger som passer på at alle ruti-
ner og skjemaer er presist utfylt. I organisasjoner 
med gode, men enkle, gjerne nettbaserte syste-
mer viser undersøkelser at så vel medarbeidere 
som ledere typisk liker det, særlig den delen som 
har med personlig utvikling å gjøre. Det de ikke 
liker er tallfesting av prestasjons-vurderingene. 
Nøklene til god prestasjonsledelse er at man er 
tydelig på hva som menes med prestasjoner på 
de ulike nivåene (A, B og C-nivåer), at man kan 
organisasjonen godt og hva slags prestasjonskul-
tur den trenger, at man er fokusert på den enkelts 
bidrag og hva de får igjen for dette, og at man 
forstår at prestasjonsledelse først og fremst er et 
verktøy for linjeledelsen til implementering av 
strategien og at systemets suksess er helt avhen-
gig av linjeledernes evne til å bruke det effektivt. 

«Bedrifter 
som klarer å 
samstemme 
talent-
strategi med 
forretnings-
strategi 
vil kunne 
utvikle 
en overlegen 
lederskaps-
kultur.»

Figur 1: Forretningscaset

LIV & LEDELSE

LEDERFOKUS

Er vi redde 
for de beste?

Dine lederkompetanser
Verktøyet til høyre er utviklet av Dr. BA Ole 
Iversen og er gjengitt fra «Your GPS for Out-
standing Leadership» (www.yourgps.no).

De seks driverne/kategoriene gir uttrykk for de 
områdene som er sentrale i enhver leders virksom-
het. Disse driverne gir seg forskjellig uttrykk avhen-
gig av om det gjelder førstelinjeledelse, mellomle-
delse, funksjonsledelse eller toppledelse.

Du skårer deg selv som følger 1: ikke kompetent; 
2: nybegynner; 3: noe  kompetent; 4: svært kompe-
tent; 5: ekspert.

Vær ærlig med deg selv når du  gjør øvelsen.  
Skårer du under 24 poeng har du et kompe-

tansegap som bør lukkes snarest om du ikke skal 
havne i illusjonsfellen: Forskning fra Insead viser 
at hele 70 prosent av toppledere tror de er blant de 
beste 25 prosent av ledere. 
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Svært sjelden handler dette om mate-
rielle belønninger. Jeffrey Pfeffer sier 
det slik «.de aller fl este prestasjons-
baserte belønningssystmene deler to 
attributer: de tar ufattelig mye ledertid 
og ressurser forøvrig, og de gjør alle 
ulykkelige».

Ledelsen må avklare hensikten 
med prestasjonsvurderinger tydelig 
ved å svare på «hvorfor», «hva» og 
«hvordan».

«Hvorfor» dreier seg om å fortelle en historie 
om hvorfor vi gjennomfører prestasjonsvurderin-
ger og har et belønningssystem som er sann og 
troverdig. Gjør vi det ulovlig å snakke om beløn-
ninger, som lønn, bonuser og andre goder blant 
våre medarbeidere vil de sannsynligvis skjønne at 
noen blir belønnet annerledes enn dem selv.

«Hva» dreier seg om hva det er vi forventer 
av ytelse. Det kan se slik ut: «Overgår forvent-
ninger – gjennom perioden har den ansatte 
overgått sine målsettinger for kundebehandling, 
teamarbeide, integritet og effektivt lederskap.» 
«Møter forventningene – gjennom perioden 
har den ansatte nådd de fl este og overgått noen 
av sine målsettinger for kundebehandling, 
teamarbeide, integritet og effektivt lederskap.» 
«Under forventet ytelse – gjennom perioden har 
den ansatte kun nådd noen av sine egne mål hva 
gjelder kundebehandling, integritet og effek-
tivt lederskap.» Dette er også en presi sering av 
katego riene A, B og C.

«Hvordan» dreier seg om hvordan målene 
ble nådd, stemmer de overens med våre verdier, 
den kultur vi ønsker å ha, den måte vi ønsker å 
behandle hverandre og våre eksterne relasjoner 
på. Et eksempel kan være: Krav til «Overgår 
forventninger – Teamarbeide; er den ansatte 
støttende til andres ideer og mål? Fremmer den 
ansatte samarbeide og teamarbeide? Tar den 
ansatte hensyn til andres behov? Har den ansatte 
en positiv innstilling? Og så videre for hvert enkelt 
kriterium.

Vi gjennomfører vanligvis alt dette gjennom 
samtaler. Formaliserte samtaler om mål, for 
eksempel, prestasjoner og rene medarbeidersam-
taler. Samtalene følges av skjema og skårekort 
som undertegnes av leder og medarbeider og som 
brukes som synlig bevis på våre gjensidige for-
pliktelser overfor hverandre. Det som er nedtegnet 
på den enkeltes skårekort skal stemme overens 
med forretningsstatrategien.

4) Leder- og ledelsesutvikling. Forskning 
viser at det er en sammenheng mellom effektiv 
lederutvikling og bedriftens resultater. Ved første 
lederrolle sørg for en introduksjonsprosess til det 
å være førstegangsleder som går over lang nok 
tid, for eksempel seks måneder. Sørg for å gi nok 
opplæring og mentoring/coaching underveis. Ved 
ethvert planlagt lederskifte til en større rolle; lag 
en ny introduksjonsprosess og gi nok coaching 
over lang nok tid. Det er ikke slik at det som var 
tilstrekkelige ferdigheter og ytelse på et nivå hol-
der på neste nivå opp. Det er nesten aldri tilfelle at 
det er slik. Det krever betydelig trening og støtte 
for å mestre overgangen til neste nivå. 

Ved å koble disse fi re systemene sammen via felles 
språk til en talent arkitektur kan vi høste betyde-
lige gevinster. Effekten av en sammen kobling er å 
minimere konfl ikt mellom de fi re HR-systemene 
og forsterke påvirkningen på overordnet strategi. 
Nøkkelen til suksess er å kjenne igjen likheter og 
ulikheter i prestasjonskrav på alle nivåer i bedrif-
ten. Dermed kan du bruke de samme kriteriene 
for en intern rekruttering som en ekstern rekrut-
tering. Du får også like  kriterier for å måle og 
belønne ansatte, for å identifi sere de du ønsker å 
satse på gjennom utvikling og for å beslutte hvem 
som skal forfremmes. (Kilder: Hamel & Prahalad; 
PDI Inc.; Collins & Porras og Bjarne Espedal, NHH 
avdeling for strategi og ledelse

I dagens globaliserte markedsplass vil det sel-
skapet som har det beste lederskapet lykkes best. 
Organisasjoner som kan identifi sere, tiltrekke seg, 
utvikle og beholde de beste talentene vil skape 
varige konkurransefortrinn. 

For mer info, spilleliste, meny og priser se www.smugetdinnershow.no

Billetter: 
Ta kontakt med Smuget Dinnershow 815 70 435 

eller Billettservice 815 33 133

Smuget Dinnershow

Som helaftens showpakke med 
tre retters middag er 

”Smuget Dinnershow” blitt 
svært populært. 

Vårt show passer for alle og er 
perfekt for julebord, kundear-

rangementer, kick-off  og 
samtidig en romantisk aften 

for to.

NYTT SHOW! 
PREMIERE 3. OKTOBER

BESTILL ÅRETS JULEBORD NÅ!

Figur 2: Talentarkitektur

Per-Egill Frostmann er en internasjonalt anerkjent 
coach (i lederskap og salg), bedriftsrådgiver og forele-
ser ved Handelshøyskolen BI. Han er medforfatter av 
boken «Your GPS for outstanding leadership» (www.
yourgps.no).
 E-post: pef@fmcexecutive.no

Identifi ser kompetansegapet, og 
skaff deg kompetansen som mangler. 
Skårer du deg selv over 24 poeng, så gi 
et blankt skjema til nærmeste leder og 
be vedkommende fylle ut på deg. 

Det er ikke sannsynlig at du er like 
god på alt. Et viktig utviklingsprinsipp 
er å fi nne ut hva du er dyktig til og så 
gjøre mer av det uten at det går ut over 
oppgaver du også må tilfredstille. Så, 
hva er det du er dyktigst til i testen 
over? Det du er dyktigst til vil du også 
assosiere med gode følelser. Pass på 
at du skriver opp dine sterke sider som 
leder og menneske i ditt skårekort og 
presiserer hvordan du skal utvikle disse 
til å bli enda bedre.

Driver Area Score
Information 
management

Analysis and evaluation, 
systematic approach, 
professional expertise

Strategy Understanding of vision, 
strategy and organisation

Operational 
leadership

Personnel management and 
–development, infl uence and 
execution, goal setting

Cooperation and 
knowledge sharing

Effi cient communication, 
constructive cooperation

Self leadership Stability, innovation, self 
development

Objectives setting Business development, 
networking, bottom line focus

Sum score


