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Frigjør talentene

Det er mange sterke eksempler på ledere som stimulerer høyt presterende 
personer og grupper til nye prestasjonsnivåer. Gjennombruddscoaching handler om 
å skape muligheter for at medarbeidere kan lykkes gjennom ledere som kjenner 
medarbeiderne sine og som investerer i deres vekst, skriver Per-Egill Frostmann.

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

Vi har vel alle sett det. En ny lærer begynner 
på skolen. En klasse med misfornøyde og 
bråkete elever våkner til live, spørrende og 

undrende fremfor å være kranglete og kyniske. 
Eller en ny trener tar over et idrettslag. Med de 
samme spillerne skaper den nye coachen helt 
andre prestasjoner. Eller en ny dirigent tar over et 
orkester, og plutselig når det nye høyder. Coach-
ing er et kraftig verktøy for å frigjøre talenter, 
akselerere vekst og ytelse – og det kan skape 
personlige og organisatoriske gjennombrudd.

Du har sikkert lagt merke til slike endringer. 
En person blir gitt støtte og blomstrer som aldri 
før, et team revitaliseres på grunn av en teamle-
der eller en linjeleder som tar på seg en rolle som 
coachende leder.

Det er mange slike sterke eksempler på ledere 
som stimulerer høyt presterende personer og 
grupper til nye prestasjonsnivåer. Så nå, se for 
deg hva som kunne oppnås når slike intervensjo-
ner blir gjort rutinemessig, ukentlig og daglig i 
hele organisasjonen. Forestill deg den potensielle 
prestasjonsforbedringen og de resultater det vil gi 
både på topplinjen og bunnlinjen samt human-
kapitalindeksen.

I sin bok Coaching: winning strategies for indi-
viduals and teams defi nerer DC Kinlaw coaching 
som: «En disiplinert personlig samhandling mel-
lom to eller fl ere personer som skaper vinnende 
resultater for personen, gruppen og organisasjo-
nen ved å fokusere og refokusere dem på presta-
sjonsmålene og fasilitere muligheten til å nå disse 
målene.»

Gjennombruddscoaching handler om å skape 
muligheter for at medarbeidere kan lykkes gjen-
nom ledere som kjenner medarbeiderne sine og 
som investerer i deres vekst. Hver enkelt leder 
trenger å tenke på at systematisk, ferdighetsbasert 
coaching er en sentral del av organisasjonens 
lederskap. 

I en verden hvor mennesker har valgmulighe-
ter og ønsker mer frihet på jobben, i en verden 
hvor folk ønsker å være individuelle og søker 
virkelig realisering på jobben, må coaching være 
utfordrende, motiverende, krevende og inspire-
rende. Coaching må bevege oss vekk fra de gamle 
lederstilene som handler om å fortelle folk hva de 
skal gjøre.

Det er fem elementer i modellen for gjennom-
bruddscoaching. Hvert element stiller tydelige 
krav til coach og coachee.

«Det er mange sterke eksempler på ledere som 
stimulerer allerede høyt presterende medarbei-
dere og grupper til nye gjennombrudd.»

Det første og kanskje også det viktigste elemen-
tet i modellen er å stimulere til eierskap av den 
prestasjonsendring du må skape. Hver enkelt må 
ta vare på mulighetene til å realisere målene. Så 
hvor henter vi motivasjonen til å gjøre dette? Det 
å fi nne den virkelige sammenhengen mellom 
din personlige hensikt (misjon om du vil bruke 
et slikt ord) og de reelle lederskapsmulighetene 
du kan ta for å fremme organisasjonens hensikt, 
skaper kraftige ytelser og fokus. Coachens utfor-
dring her er ofte å holde i tømmene sammen med 
coachee; å gi mer gass når det trengs, identifi sere 

barrierer mot nye gjennombrudd, og akselerere 
måten resultatene leveres på. 

Et helt grunnleggende element i denne måten 
å tenke på er begrepet «autentisk lederskap». I 
artikkelen «Discovering your Authentic Leader-
ship» i Harvard Business Review februar 2007, 
av Bill George et al, beskrives autentisk lederskap 
som noe du ikke er født med, men noe som vok-
ser frem gjennom din livshistorie. De beskriver til 
dels svært barske livshistorier med barndomsopp-
levelser vi for all del ikke ønsker at våre barn skal 
gjennomgå, men som på godt og vondt har formet 
enkelte til å bli helt unike ledere. I kortform er 
autentiske ledere mennesker med sterk ryggrad; 
de kjenner seg selv (de gode sidene og skyggesi-
dene); de er mer av seg selv med dyktighet – det 
betyr at de har selvtillit, selvkunnskap, selvåpen-
het og selvutforskning. Disse lederne står for det 
som er riktig og viktig; de er ydmyke, de holder 
det de lover, de er trygge 
rollemodeller for selska-
pets verdier, de bygger 
og vedlikeholder tillit 
hos andre gjennom ekte 
relasjoner og de inspire-
rer andre gjennom sin 
personlige integritet. 
Ingen av lederne som 
omtales i artikkelen har 
klart å bli slik alene, 
de har selv hatt gode 
coacher og mentorer 
som har fungert som 
bakkemannskap. 

Autentiske ledere 
erkjenner at lederskapet 
ikke dreier seg om deres 
egen suksess eller om 
å ha medarbeidere som 
lojalt følger dem. De 
vet at nøkkelen til en vellykket organisasjon er å 
ha myndiggjorte ledere og medarbeidere på alle 
nivåer. 

Utfordringen for den interne coachende leder 
er å kjenne sine sterke og svake sider, også som 
coach. Dernest forstå hva et gjennombrudd betyr. 
Det er ikke mer av det samme, men mer av noe 
annet og bedre. For eksempel det å bli ledende, 
kanskje til og med verdensledende. I forrige 
artikkel omtalte jeg at enkelte kommentatorer 
betrakter det typisk norske som ganske middel-
mådig. Det fi nnes ingen konkurransearenaer, 
med unntak av noen varig vernede, hvor dette 
lenger er godt nok. Som coachende leder trenger 
du en prestasjonshorisont som er omfattende, 
som vil strekke coachee langt, som kan eies av og 
være inspirerende for andre og som kan omsettes 
i tydelig handling. 

Utfordringen for coachee-en er å vise at de på 
en dyp og ekte måte eier og tror på den presta-
sjonsutfordringen som står foran dem. Utfor-
dringen må bety noe for dem, det må være en 
emosjonell forpliktelse som utløser handling. 
Utfordringen kan med fordel være forankret i den 
prestasjonen som vises nå. Tenk så på dine egne 
prestasjoner i forhold til påstandene nedenfor, gi 

deg selv poeng på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er 
absolutt uenig og 5 er absolutt enig.

Får du over 24 poeng er din prestasjon der den 
bør være i forhold til hvor du er nå. Vil du videre 
så er det du presterer nå ikke godt nok. Du må 
heve listen.

Vi trenger å være klar over hvordan vi vurderer 
andres prestasjoner og adferd om vi ønsker å bli 
en gjennombruddscoach. Vi må observere og 
måle mot den standarden vi forventer (vår presta-
sjonshorisont):

Sammenligne våre observasjoner med presta-■
sjonshorisonten; det er dette som er muligheten.

Sammenligne våre observasjoner med tidligere ■
prestasjoner; det er dette som er fremgangen.

Unngå vurdering og bedømming uten presis ■
observasjon, eller observasjon uten vurdering.

Sørg for å utnytte og utvikle coachee-ens ■
styrker.

Selv om det er fristende å snakke om «adferd» 
helt generelt, så er det vanligvis visse «triggere» 
som kan identifi seres og skape individuelle 
prestasjonsgjennombrudd. Når vi forstår hvorfor 
noen gjør det de gjør, kan vi bedre hjelpe dem 
med å endre. Hvilke faktorer trenger vi da se 
nærmere på? En måte er å bruke løk-analogien; vi 
må skrelle av lag på lag for å forstå hva det er som 
driver den gode prestasjonen.

«Hver 
enkelt leder 
trenger å 
tenke på at 
systema-
tisk, ferdig-
hetsbasert 
coaching er 
en sentral 
del av orga-
nisasjonens 
lederskap.»

I en verden hvor folk ønsker å være individuelle og søker   

LEDERFOKUS
LIV & LEDELSE

Tool: «My performance»
Driver Assertion Score

Expectations I always produce more than 
can be expected of me

Level of achievement I nearly always produce more than can 
be considered an acceptable level of 
 achievement.

Effort I always exert myself to do as 
good a job as possible

Quality I always deliver good quality

Deadlines I always keep agreed deadlines

Objectives I always reach stated objectives

Sum score

Kilde: Your GPS for outstanding leadership, 2008; Sandvik & Frostmann
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«Treningen bør stimu-
lere til selvoppmerk-
somhet, åpenhet for 
tilbakemelding og en 
evne til å justere egen 
adferd.»

Per-Egill Frostmann driver egen praksis som rådgiver i 
ledelse og executive coaching. Han har over tyve års erfa-
ring som bedriftsrådgiver og samtalepartner for ledere.
E-post: pef@fmcexecutive.no

    virkelig realisering på jobben, må coaching være utfordrende, motiverende, krevende og inspirerende. 

LIV & LEDELSE

I mange tilfeller er det slik at årsakene ikke 
bare befi nner seg på ett nivå, men på fl ere. Det 
vi ser på utsiden er våre medarbeideres adferd 
og prestasjoner. Ved å skrelle vekk lagene fi nner 
vi de faktorene som først og fremst bidrar til en 
gitt adferd eller prestasjon, eller mangel på det 
samme. Her er noen av lagene i den menneske-
lige prestasjonsløken:

Situasjonen – vårt arbeidsmiljø, de vi arbeider 
sammen med, de forholdene vi arbeider under, 
det som skjer med oss utenfor jobben, kultur, 
rolle, dynamikken mellom sjef og medarbeider.

Motivasjon – det som driver oss fremover og de 
behov vi har. Er de utfordringene vi får på jobben 
tilstrekkelig kilde til tilfredsstillelse for oss? Er 
belønningene slik at vi verdsetter dem og derfor 
vil arbeide for dem?

Ferdigheter – har vi ferdighetene til å gjøre 
jobben, rett og slett levere prestasjonen? Har vi 
kunnskapene og viljen til å gjøre det? Mange 
jobbferdigheter er ganske komplekse. Det kan 
hende det vil være lurt å dele opp ferdighetssettet i 
mindre komponenter.

Erfaring – de holdninger, våre verdier og de 
gjentatte adferdsmønstre vi benytter oss av og har 
bygget opp over lang tid. Disse er vanligvis ganske 
inngrodde og dypt forankret. Må vi forandre vårt 
mentale modus?

Temperament – dette er de evnene og person-
lighetstrekkene som er formet tidlig i livet og som 
delvis kommer via genene – vi er født med dem. 
Dette vil typisk være logiske, verbale, numeriske 
ferdigheter og de fem personlighetsfaktorene:

Stabilitet – hvorvidt vi er rolige eller nervøse.■
Ekstraversjon – hvorvidt vi er introverte (lader ■

batteriene alene) eller ekstroverte (lader batteriene 
sammen med andre).

Åpenhet/intellekt – kreativ, eller mer jordnær ■
og konservativ.

Medmenneskelighet – fra samarbeidsvillige ■
og konfl iktaverse til konkurranseorientert og 
krigersk. 

Orden/struktur – hvorvidt vi er disiplinerte, ■
organiserte eller mer laidback og fl eksible.

De ønskede resultatene skal nå være klare. 
Triggerne for et personlig gjennombrudd er 
defi nert. Hensikten er helt klart å få til en betyde-
lig endring i prestasjoner. Coachens fokus nå er 
å bringe coachee over mot handling og levering 

av avtalte resultater. Rent praktisk betyr det at 
coachen arbeider med coachee for å visualisere 
spesifi kke resultater slik at de kan bli sett, følt og 
virkelig trodd. Coachen må oppmuntre til prøving 
og feiling. Som med alt annet gjelder også her; 
jo mer du trener jo bedre blir du til å respondere 
automatisk og effektivt når situasjonen krever det. 
Dette er også mental trening. Vi må ta bort det i 
våre tanker som forstyrrer den eksterne prestasjo-
nen. I boken The Crucibles of Leadership sier R. J. 
Thomas at det som virkelig teller er hva du gjør 
ut av en erfaring. Coaching er en måte å forsterke 
individuell og kollektiv erfaring til det felles beste. 
Som Thomas sier så trener de dyktige lederne like 
hardt som de presterer. Og fordi linjen mellom 
trening og prestasjon kan være vanskelig å kjenne 
igjen, så lærer de seg å trene mens de presterer. På 
samme måte som i idrett og kunst er de eksepsjo-
nelle lederne dyktige til å fi nne muligheter til å 
trene på de grunnleggende ferdighetene og teste 
ut nye ferdigheter. 

Mer generelt bør treningen stimulere til 
selvoppmerksomhet, åpenhet for tilbakemelding 
og en evne til å justere egen adferd. Dette bringer 
ansvaret for handling direkte over på coachee. 
Trykket er på å dokumentere for coachen at det 
virkelig har skjedd en adferdsforandring, isteden-
for at coachen skal behøve å lete etter bevis. 
Det neste er å inspirere og utfordre med den 
kritiske sannheten. Enhver coachingrelasjon må 

være bygget på ærlighet og en vilje til å ta vare på 
seg selv og situasjonen på tydelig og sann måte. 
Det er tross alt slik at testen på en sterk relasjon 
er å kunne ha alle typer av samtaler, enten de 
er rosende eller tøffe. Sterke coachingrelasjoner 
preges av autentisitet, ærlighet, åpenhet, rett-på-
sak væremåte og på sitt beste av en dypfølt tillit 
mellom coach og coachee.

Coachens rolle her er alltid å si det som skal sies. 
Dette innebærer å utfordre aksepterte paradigmer 
og tro. Vi kan lett fanges i vår egen tilsynelatende 
vellykkede felle hvor etablerte være- og arbeidsmå-
ter har gitt suksess tidligere. Vi trenger både mot 
og selvtillit for å bryte ut av dette og prøve noe nytt, 
samtidig som vi bygger på våre styrker.

Coachen må akseptere coachee-ens dokumen-
terte styrker og inspirere til absolutt forpliktelse 
på gjennombruddsprosjektet og handlingsvilje. 
En del av dette er å oppmuntre til å fokusere på 
resultatet med vekt på det som virkelig teller – hva 
du virkelig leverer. Ikke hva du kunne gjøre eller 
hadde planer om å gjøre.

For coachee er dette en enkel utfordring; klarer 
jeg å være ærlig med meg selv og mine prestasjo-
ner? Lever jeg opp til de adferds- og resultatfor-
pliktelsene jeg har lovet meg selv og andre? 

Helt til slutt trenger coachen å kunne holde 
oversikt med indikatorene og de resultatene som 
oppnås. Dette er bevisene på at coachee-ens inten-
sjoner er blitt oversatt til handling og resultater. 
Coachen ser etter intensitet, med fokus på resulta-
ter og en opplevelse av ansvarsfølelse hos coachee. 
Coachen må inspirere coachee til å tro på sin 
egen evne til å skape gjennombrudd. Dette fører 
til selvtillit som igjen fører til nye gjennombrudd 
i personlige og forretningskritiske prestasjoner. 
Dette skaper mestring. Coachen må underveis 
kjenne igjen og feire de gode resultatene.

På den andre siden må den som coaches vise at 
de leverer, måler og forsterker gjennombruddene. 
Det er dette som fører til peak performance.
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