
 

 

 

 

Sommeren er over og vi kan nå tro på resten av året. Dvs. det er 

valg om noen få dager så det er ikke helt sikkert at vi enda kan tro 

på resten av året og de neste tre og et halvt år. Avhengig av 

politiske preferanser selvsagt og om du vil ha OL til Oslo i 2022. 

Godt valg. 

Årgang 12, nr 44, august 2013  

Velkommen til Per-Egill Frostmanns nyhetsbrev Ledelse & 

Lederskap. Nå med over 4600 abonnenter. Send gjerne L&L 

videre til andre som du tror kan ha glede og nytte av det. Ønsker 

du ikke å motta flere nyhetsbrev, så les hvordan du enkelt melder 

deg av helt nederst i eposten. 

 

 

 

Litt enkel selvtillit  

Hvorfor jobber ikke HR strategisk?  

Utdannelse i ledercoaching, neste program starter 24-26. 

oktober  

Kurs i Prestasjonsutvikling gjennom medarbeidersamtalen 

og coaching går 15. og 16 oktober  

Kurs i Prosessledelse den 31. oktober og 1.november  

AS3 inviterer til boklansering den 25.9  

Lederutvikling som virker? 

 

 

 

Litt enkel bygging av selvtillit 

Din coaching strategi: lag deg et sylskarpt bilde  

Det første du gjør når du bygger selvtillit er å forplikte deg på 

noe som er større enn å vinne eller tape. Selvtillit er kjernen i 

god ytelse og den får sin energi fra den tilfredstillelsen du får 

internt fremfor den øyeblikkelige suksessen eller den tilfeldige og upålitelige 

tilbakemeldingen du får fra andre. Det som vedlikeholder motivasjonen frem mot den 



endelige suksessen er ikke bare det å vinne, eller den økonomiske gevinsten eller 

anerkjennelsen du får fra andre, men heller gleden i selve erfaringen og troen på at den i seg 

selv er viktig. 

Fra et psykologisk synspunkt hadde sannsynligvis baron Pierre de Coubertin rett da han 

understreket at “det viktige i OL er ikke å vinne,men å delta; på samme måte som det viktige 

i livet ikke er triumfen, men selve kampen.” Det krever mot til å delta og å kle på seg 

utfordringen med å følge en drøm. Det er store krefter som vil bryte ned din viljestyrke og 

knuse din selvtillit. Hvis du fokuserer på det eksterne vil bråket fra mengden rundt deg lukke 

ut din indre stemme. 

Idrettsfolk har lenge benyttet seg av visualisering for å forestille seg den perfekte 

sportsprestasjonen. Kraften til visualisering er i det forbausende fysiologiske faktum at 

hjernen ikke kan skille mellom en virkelig prestasjon og en innbilt én. Du kan altså visualisere 

deg selv som den kompetente personen du ønsker å være. 

Så skjerp bildet av hva slags leder du aspirerer til å bli og fokuser på det hver eneste dag. 

Husk imidlertid at mannlige ledere har en helt egen evne til å overvurdere sine ferdigheter, 

så hvis du er en av disse, skaff deg et solid faktagrunnlag før du prøver å realisere en drøm 

som har et innebygget mareritt i seg. 

 

 

 

Hvorfor jobber ikke HR strategisk? 

Det er flere årsaker til at HR ofte kommer som en ettertanke 

når stategien legges. Dette er forsåvidt ikke noe nytt, men HR 

slåss fremdeles i de aller fleste virksomheter med å bli en 

strategisk partner på linje med finans, marketing osv. Her skal 

jeg nevne tre slik årsaker. 

Serviceorientering HR-profesjonen deler en kulturell servicemodell som stort sett ødelegger 

muligheten til å være strategisk. Med strategisk mener jeg at HR handler i organisasjonens 

langsiktige interesser ved å ta vare på dens nøkkelressurser, mennesker. Ofte blir HR 

iverksatt ved at HR spør ulike ledere hvilke tjenester de trenger. Dette gjenspeiler et 

servicesyn som helt fundamentalt begrenser HRs potensielle strategiske påvirkning fordi det 

forutsetter at de interne kundene vet hva de virkelig trenger (Boudreau & Ramstad, 2007). 

Beste praksis Et annet eksempel er hvordan HR-ledere av og til velger hurtige og enkle 

løsninger på internkundens (linjelederens) utfordring på bekostning av en mer gjennomtenkt 

systemisk intervensjon. Tenk bare på letingen etter beste praksis eksempler fremfor å lage 

løsninger selv, på tross av at eget selskap er helt anderledes enn best praksis caset. Eller det 

å benytte “hyllevarer” som løsninger. Tatt fra en bok om ledelse eller HR, eller benytte seg 

av generiske kompetanser for å drive frem prestasjonsforbedringer, fremfor å finne ut av 

hvilke kompetanser virksomheten virkelig trenger. 



Beslutningsverktøy Videre er det fremdeles ikke utviklet et felles beslutningsverktøy for å 

måle og verdsette den ressursen som HR er fundamentalt sett ansvarlig for: mennesker. 

Med dette mener jeg en universelt gyldig taksonomi til å klassifisere arbeid, mennesker og 

deres kompetanser på samme måte som økonomi klassifiserer utgifter og finans klassifiserer 

ebitda. Derfor klarer ikke virksomhetene og deres HR-ledere å lage en “sannhet” for 

mennesker slik finans har kontantstrøm og markedsføring har branding. Det må utvikles et 

metodeverk som HR hvorsomhelst kan benytte for vurdere, utvikle, måle, utplassere og 

avvikle talentene i organisasjonen basert på en felles kunnskapsbase. 

HR benytter selvsagt ulike rammeverk og metoder. Men det finnes lite konsistent og 

evidensbasert standard for å gjøre dette som aksepteres på tvers av virksomheter og 

landegrenser. Alt for ofte er enkeltbedrifters´ talenstrategier basert på tvilsom vitenskap (f.x. 

tvilsomme psykologiske tester og profilverktøy brukt til rekruttering), eller løsninger basert 

på anektdoter (f.x. inndelingen av medarbeidere i prestasjonsgruppene 1 (15%), 2 (70%) og 3 

(15%) basert på normalfordelingskurven slik Jack Welch foreslår. Feilen ligger i at 

jobbprestasjoner sannsynligvis ikke er normalfordelt, men paretofordelt), eller den enkelte 

toppleder´s personlige syn på hva god ledelse er og hva som skaper engasjement blant 

selskapets ansatte. 

En av løsningene er naturligvis å heve HR-disiplinens faglige kompetanse. Det gjøres mye bra 

forskning og undervisning her i Norge og vi har solide fagbøker som “Lønnsomhet gjennom 

menneskelige ressurser” av Kuvaas/Dysvik og “Effektive Ledergrupper” av Bang/Midelfart. 

Begge bøkene er gode pedagogisk og lett tilgjengelige for den som ønsker å forstå 

evidensbasert ledelse og utvikling av menneskelige ressurser og ledergrupper. Dernest må 

faktisk toppledere forstå hva de holder på med når de sier at “våre ansatte er vår viktigste 

ressurs”. Det var kanskje en av Steve Ballmers få virkelige strategiske blinkskudd å integrere 

HR fullt og helt i Microsofts strategiske ledelse med vide fullmakter og tung faglighet. 

 

 

 

Kurs, utdanning og seminarer 

Den 26.-28. oktober 2013 starter jeg opp et nytt 7-dagers 

utdanningsprogram i ledercoaching. 

Er du:  

En leder som ønsker å utvikle deg?  

En HR profesjonell som gjerne vil bruke en gjennomarbeidet coachingprosess?  

En coach som vil arbeide som executive coach?  

En leder som trenger bedre coachingferdigheter?  

En konsulent eller mentor som trenger å forsterke din effektivitet vha coaching?  

Da er dette programmet for deg. 

Prestasjonsutvikling gjennom medarbeidersamtalen og coaching 



Gjenomføres 15. og 16. oktober 2013.  

Medarbeider- og utviklingssamtaler: oppnår du riktig effekt? Styrker du koblingen mellom 

virksomhetens og medarbeiderens mål? Lær deg å bruke coaching til å styrke koblingen 

mellom virksomhetens og medarbeidernes mål i medarbeidersamtalen. 

Prosessledelse  

En prosessleder er en som tilrettelegger for endring og utvikling i møter, gruppearbeid og 

workshops. Møter og utviklingprosesser forløper vesentlig mer effektivt med en 

prosessleder som håndterer forløpet gjennom velprøvde metoder og verktøy.  

Prosesslederen fokuserer på effektive møteprosesser , noe som gir deltakerne muligheten til 

å fokusere på innholdet og substansen i arbeidet. Dette er et to-dagers kurs med 

grunnleggende metoder og verktøy. Høstens gjennomføringsdatoer er 29.-30. oktober. 

For mer informasjon om kursene og påmelding send epost til pef@fmcexecutive.no eller 

ring meg på 9186 6134. 

AS3 lanserer boken En God Nedbemanning - Hvordan planlegge og gjennomføre prosessen 

og inviterer til frokostseminar på Litteraturhuset 25. september fra kl 08.00 - 10.00. AS3 byr 

på spennende innhold med foredragsholdere fra AS3, Advokatfirmaet Hjort og Zynk 

Communication and Leadership AS. 

Med denne nye utgaven av boken En God Nedbemanning - hvordan planlegge og 

gjennomføre prosessen ønsker AS3 å dele erfaringer fra 25 års rådgivning omkring 

nedbemanningsprosesser; både den menneskelige og forretningsmessige delen. Seminaret 

er gratis. Påmelding her 

 

 

 

Lederutvikling som virker, finnes egentlig det? 

I DN den 26. august skriver Beate Karlsen (avd. dir. ved AFF) 

klokt om når lederutvikling virker. Hun skriver at det må være 

samsvar mellom det behovet lederen og organisasjonen har 

for utvikling og den lederutviklingen de kjøper eller deltar på 

og at kvaliteten på tiltaket må være god og at timing må være 

riktig. Videre referer hun at tiltakene må kombinere individuelle og organisatoriske 

utviklingsmål. Dette er krevende krav. Lederutvikling kan ikke tilfredstille alle interne 

politiske forhold, alle kan ikke “like” det og det krever konsulenter som forstår 

organisasjonspolitikk. Dette betyr at det vanligvis mest kostbare og ofte mest lønnsomme av 

alle tiltak, nemlig individuell executive coaching, stiller meget store krav til coachens 

kunnskaper og ferdigheter. Ikke bare om det coachingfaglige, men også om struktur, makt 

og politikk i organisasjoner. 
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Takk for at du leste helt hit. Ha en fortsatt finfin sensommer. 

Vennlig hilsen 

Per-Egill 

Per-Egill er ledelsesrådgiver, arbeider internasjonalt som executive coach og er mye brukt 

som foredragsholder. Han hjelper gjerne til med leder- og ledergruppeutvikling. 

Lederskapet er personlig. Det kommer ikke i en boks. Det kommer ikke fra en bok. Det 

kommer ikke fra et kurs. Det er fullt av dilemmaer. Lederskapet er den vanskeligste øvelsen. 

+47 9186 6134 | pef@fmcexecutive.no  

Boken Your GPS for outstanding Leadership kan bestilles her  

Jeg tar gjerne i mot kommentarer og synspunkter på de tema som behandles i nyhetsbrevet. 

Tilgi meg dersom meldingen oppleves som utidig markedsføring. 

Coaching is the breakfast of champions 
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