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Hva er ledercoaching?
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� Tilrettelegging av læring og utvikling i den 

hensikt å forbedre ytelse og hensiktsmessig 

handling, måloppnåelse og personlig læring. 

Det innebærer vekst, utvikling og forandring; i 

perspektiv, holdning, adferd og evnen til å 

lære å lære

� En ledercoach arbeider derfor med

� forretningsmessige og organisatoriske mål

� områder for personlig læring og personlige 

mål
� Bluckert, P. (2008) Psychological Dimensions of Executive Coaching, basert på 

Kilburg (2000) og Grant (2003)



� Forbedre lederferdigheter
� Utvikle nye lederferdigheter
� Arbeide med fremtidige roller og muligheter 

(og personlige mål) 
� Utvikle bredde og dybde i det organisatorisk 

lederskapet

Typer av ledercoaching
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Ely, K et al., 2010, Evaluating leadership coahing: A review and integrated 
framework. The Leadership  Quarterly 21 (2010)



Stilarter
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� Psykodynamisk coaching

• Berne, Kilburg, Moxness

� Adferdscoaching

• Goldsmith

� Kognitiv coaching

• Løsningsfokusert: Gallwey

� Humanistisk coaching

• Whitmore (GROW)

� Eksistensiell coaching

• Whitworth (Livscoaching)

• Positiv psykologi

• Seligman, Czikszentmihalyi, 
Lyubomirsky

•

Inspiratorer



Coachingspekteret
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Coachen styrer og gir råd                                                      Cochen er kun spørrende

Styremedlem/
ekspert mentor

Ledercoaching m/innhold
(virksomhet/lederskap/endring) Livscoach

Edgar Schein , E.  (1999),  process consultation

Krogager, P., (1998),  Konsulentarbeidet i komplekse 
omstillingsprosesser

« En endringsagent 
bør alltid velge den 
intervensjonen som 

til enhver tid vil  
være mest hjelpsom, 
gitt alt man vet om 

situasjonen»
Edgar Schein



1. Den formelle avtalen

2. Relasjonsbygging

3. Assessment / vurdering

4. Tilbakemelding og refleksjon

5. Målsetting

6. Iverksettelse og evaluering

Hva er en god coachingprosess?
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Dingman, M.E. (2004). The effects of executive coaching on job-related attitudes.



• For det første evnen til å forstå det store bildet som coachee presenterer. 
Dermed kan coachen legge merke til en rekke saker om coachee og
vedkommendes situasjon og å klare å forstå alle disse usammenhengene
informasjonsbitene gjennom å kjenne igjen mønstre og temaer

• Det andre er egen selvforståelse. Det er viktig fordi det hjelper oss
holde passende grenser i coachingrelasjonen

• Det tredje er innlevelse/empati fordi det hjelper oss til en dyp forståelse
av den andre

� Boyatzis, R.E. (2005). Core competencies in coaching others to overcome dysfunctional behavior. In Vanessa 
Druskat, Gerald Mount, & Fabio Sala, (eds.). Emotional Intelligence and Work Performance. Erlbaum. 81-95

• De Haan et.al. legger til :
• Kunnskap og erfaring
• Støtte til coachee gjennom  hele prosessen

• De Haan, E. , Vicki Culpin og Judy Curd, Executive coaching in practice: what determines helpfulness for clients of 
coaching. Personell review, Vol. 40 No. 1, 2011

Hva kreves av en ledercoach?

13.09.2013 72012 © Per-Egill Frostmann



Ø
k

t 
re

le
v

an
s

Kirkpatricks (1976, 
1994) modell Assessment fokus Relevante datakilder

Resultater Endringer hos medarbeidere
Lederpipeline
Reduksjoner i sykefravær og turnover
Reduksjon i gjennomløpstider
Kvalitetsforbedringer
Økt kundetilfredshet
ROI

HKI-Humankapitalindex
Kundeundersøkelser
Bemannings- og gapanalyse
Personalarkiver
QA-analyser
LEAN

Adferd Endringer i lederadferd
Coachee’s oppnåelse av coachingmål

Før og etter 360-grader
Skåringer på måloppnåelse

Læring Oppmerksomhet
Kognitiv fleksibilitet
Selv-opplevd mestringsevne
Innstillinger til jobben

Før og etter evalueringer
Selv-rapport

Reaksjoner Coachee ´s syn på coachingen
Coachee ´s syn på coachen
Coachee´s tilfredshet med relasjonen
Coachee´s tilfredshet med prosessen

Selv-rapport
Adferdsorienterte
skåringsskaler

Hvordan kan vi måle coaching?
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Hvordan virket coachingprosessen (Summativ evaluering)

Ely, K et al., 2010, Evaluating leadership coahing: A review and integrated 
framework. The Leadership  Quarterly 21 (2010)



Assessment fokus Relevante datakilder

Coachee Coachee´s modenhet
Forventninger til coachingen
Organisatorisk støtte, mål og klima

Holdninger og ferdigheter
Forventninger
Lore´s skala

Coach Coachingkompetanser
Spesialisering i spesielle ferdigheter 
eller bransjer

Utdannelse, sertifiseringer
Erfaring
Bakgrunn

Coachee-coach 
relasjonen

Rapport («bølgelengde»)
Samarbeide
Forpliktelse
Tillit og konfidensialitet

Selv-rapport
(coach og coachee)

Coachingprosessen Assessment
Utfordring
Støtte

Vurdering av coachee´s  mottakelighet
Læringsutvikling
Adferdsorienterte skåringsskaler

Hvordan kan vi måle coaching? (2)
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Hvordan kan vi forbedre coachingprosessen? (Formativ evaluering)

Ely, K et al., 2010, Evaluating leadership coahing: A review and integrated 
framework. The Leadership  Quarterly 21 (2010)



� Parker-Wilkins (2006) ba coachees (i en konsulentbedrift) gi en 
økonomisk verdi på coachingen regnet ved åtte sentrale områder 
(forbedret teamarbeide, teammedlemmenes tilfredshet, senket 
turnoverintensjon, økt effektivitet, økt kvalitet på konsulentarbeidet, 
raskere forfremmelser, økt kundetilfredshet og økt mangfold (diversity))

� ROI  (USD 3,268,325/USD 414,310 ) = 689%

� tilsvarende metodikk er blitt brukt av:

� MEN, dette er stort sett selvrapportering. Tallene er (overrapporterte) 
estimater. Det er vanskelig  å  identifisere presise tall på coachingens 
virkning på ledere og særlig deres forretningsmessige omgivelser 
(Fillery-Travis & Lane, 2006; Levenson, 2009)

ROI målinger
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Phillips (2007)
Fisher (2001)
Anderson (2001)
McGovern et al (2001)

ROI = 221%
ROI = 416%
ROI = 529%
ROI = 570%



� Vil en villig og informert coachee få mer igjen fra 
coaching?
� Endringsvillighet (målt som motivasjon til å lære) er en 

viktig resultatfaktor
� Reynoylds, J., et al (2002). How do people learn? Research report. 

London CIPD

� Coachee´s modenhet for coaching var viktigste faktor for 
å skape forandring. Står for 40% av variasjonen i 
resultater

� Lambert & Barley (2002) oversiktsanalyse counselling

Coachee målinger
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C0 For øyeblikket ikke coachbar Identifiserte psykologiske problemer

C1 Ekstremt lav coachbarhet Narsissistisk personlighet

C2 Svært lav coachbarhet Motsetter seg eller avviser 
tilbakemelding

C3 Coachbar Er ikke spesielt motivert til forandring

C4 God coachbarhet Assessment virker som oppvåkning

C5 Svært god coachbarhet Viser et ekte ønske om å forbedre seg

C6 Utmerket coachbarhet Har et indre behov for å vokse og 
utvikle seg
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Lore’s 7-punkts skala for coachbarhet

Lore International Institute, 2002. (Lore er nå del av Korn/Ferry International)



� Faktorer som empati, varme og den terapeutiske relasjonen viser 
seg å korrelere mye høyere med coachee´s resultater enn 
spesialiserte intervensjoner
� DeHaan, 2008a; Passmore, 2008

� Relasjonen spiller en viktig rolle, den medierer coachingen som 
blir mottatt og utvikling av egen mestringsevne (self-efficacy). 
Studien omfattet:
� 73 ledere og 24 coacher
� Baron & Morin, 2009

Coach – coachee studier
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Global FMCG
� Executive coach for deres internasjonale lederutviklingsprogram. Min del av prosjektet 

gikk over 3 ½ år. Jeg arbeidet i Moskva, Warsawa, Paris, London og Oslo (jeg var 1 av over 
50 executive coaches ww)

� Mandat:
� Hjelpe coachee finne en mening og hensikt som forankrer dem som ledere (autentisk 

lederskap)
� Aksellerere hver leders tenkning, adferd og prestasjoner slik at de ble i stand til å levere 

programmet
� Hjelpe dem å kjenne seg selv slik at deres styrker kunne komme til sin rett
� Hjelpe dem forstå hvor de trenger utvikling og/eller forandring
� Hjelpe dem med å omfavne vekst, utvikling og læring for seg selv og sine team

Tilbakemelding fra Finansdirektør 
� Coaching on strengthened leadership helped rework understanding of 

leadership from control and authority to liberating talent. From a 
position of self-doubt rooted in childhood experiences, coaching on 
leadership and life-balance helped - ‘’made me listen to myself and hear 
myself and stay honest to myself and true to my core” 

Noen personlige erfaringer
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� Global IT bedrift EMEA organisasjonen
� PROGRAMMETS Målsettinger
� “Å bygge organisatorisk lederkraft gjennom målrettet utvikling av topp EMEA 

ledertalenter”.
� Å identifisere og bekrefte hi-potential talent innen ledelsen i EMEA 

– Å aksellere utviklingen av denne talentgruppen for å støtte opp om EMEA 
visjonen

– Å etablere en sterk talent pipeline
– Jeg arbeidet i Finland, Tyskland, Danmark, Norge, Slovakia, Frankrike, 

Nederland, England, Skottland og Sverige

� Et par tilbakemeldinger:  
� Markedsdirektør: “vår en-til-en coaching økte omsetningen med 

US$800K  i en avdeling alene. Jeg har fått betydelige kostnadsbesparelser
ved å ha blitt coachet på hvordan jeg kan tenke “utenfor boksen”

� Salgsdirektør:  “lederskapscoachingen hjalp meg levere den avtalte
lønnsomheten. Hadde ikke dette blitt gjort kunne tapene ha nådd 1M 
GBP (det kvartalet). Planen for å nå dette ble utviklet og levert av et 
tverrfaglig team”

personlige erfaringer ...
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Case 1 (1)
� Personlig lederkort (oppsummering og forbedring etter gjennomført 

coaching). 
� Coachee: Daglig leder (lokalisert i London) for Europadivisjon av 

amerikansk selskap (Fortune 25).Coaching input: 6 halv-dag sesjoner over ett 
år

� Lederskap
� “Jeg fokuserte på saker som kommunikasjon, målbar respons, hvorvidt jeg er 

rettferdig og balansert og hvorvidt jeg får andre til å tro på vår visjon. 
Tilbakemeldingen jeg har fått fra styreleder og teamet mitt indikerer at mine 
ferdigheter som toppleder har gjennomgått en betydelig forbedring”

(Forbedring 35%)

� Topplederteamet
� ”Når jeg påtok meg jobben som adm.dir. var det en ubalanse i teamet. Jeg har tatt 

grep for å bygge relasjoner og få om bord de som ikke ble hørt tidligere. Samtidig 
har jeg drevet frem ideen om at vi må fungere kollektivt sammen” 

(Forbedring 28%)
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Case 1 (2)

� Forretningskritiske mål
� ”Ved årsslutt hadde vi både det planlagte overskuddet og salgsvolumet 

inne. Vi har også forbedret kundservice, møtt vårt innfasingsmål og satt 
sammen tre-årsplanen. Alt i alt en fantastisk suksess”

(Forbedring 33%)

� Personlig balanse (arbeid/hjem)
� ”Kvaliteten på livet hjemme er blitt mye bedre. Når jeg er hjemme er jeg 

virkelig der sammen med familien – og ikke på jobben. Min ektefelle 
skårer dette området for meg” 

(Forbedring 67%)

� Forbedringsprosentene  representerer summene av de ulike  
indikatorene for hvert av de fire perspektivene. For hver indikator finnes et 
sett med prioriterte handling/aksjoner. Lederkortet inngår i den halv-årlige 
samtale- og målstyringssyklusen i selskapet
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Case 2 (1)

� Personlig lederkort

� Den ønskede situasjonen om 6 mndr. slik den ble avdekket i første samtale
� Coachee: Divisjonsdirektør i norsk bank/finansselskap (Oslo Børs 25 største)
� Coaching Input: 21 timer over 6 måneder

� Misjon
� Gi lederskap til teamet så vi kan nå de målene for vårt forretningsområde. Vi 

må arbeide og tenke nytt og annerledes for å kunne dra fordel av de globale 
mulighetene

� Toppledergruppen
� Klar og tydelige mot gruppen og den enkelte (skåre fra 2 i dag til 5)
� Gi tilbakemelding på personlig utvikling (skåre fra 1 i dag til 4)
� Holde gruppen oppdatert via møter og 1:1 (skåre fra 2 i dag til 5)
� Feire våre suksesser (skåre fra 3 i dag til 5)
� Være tilgjengelig (skåre fra 1 i dag til 4)
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� Forretningskritiske mål/Leveranser
� Holde alle deadlines (skåre fra 3 i dag til 5)
� Flagge risikoområder og fremme konstruktive samtaler (skåre fra 2 i dag til 5)
� Avklare og forene lokale prioritering med HK og konsernmål (skåre fra 2  til 5)
� Holde prioriteringene
� Være tydelig på resultatbildet (skåre fra 4 i dag til 5)
� Si nei (skåre fra 1 i dag til 5)

� Lede forandringsprosessene
� Være motiverende og inspirerende. Vise vei.
� Gi momentum og energi for å mer effektive arbeidsprosesser (skåre fra 2 til 5)
� Involvere andre og lytte til andre (skåre fra 1 i dag til 4 på en 1-5 skala)

� Personlig balanse
� Ha tid til familien
� Middag med familien 4 ganger i uken (skåre fra 2 i dag, delvis pga omfattende 

reiseaktivitet)
� Tid for meg selv (skåre fra 2 i dag til 4 på en 1-5 skala)
� Aktiv tid sammen med barna (skåre fra 2 i dag til 5 på en 1-5 skala)

�

Case 2 (2)
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Hver gang noen kommer til meg for hjelp 
så lytter jeg og spør meg selv, hva er det 
denne personen virkelig ønsker – og hva 
vil han gjøre for å sørge for at han ikke 
får det til
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Per-Egill Frostmann
Resymé

Min bakgrunn

•Har siden 1983 arbeidet som 
ledelsesrådgiver og samtalepartner

•Siviløkonommed 
organisasjonspsykologi
•Executive coach for AS3 og                       
the Oxford Group
•Foreleser ved Handelshøyskolen BI
•Utgir e-brevet Ledelse & Lederskap
•Medforfattet Your GPS for 
Outstanding Leadership og Business 
EQ – måling og utvikling av 
kunnskapsbedriften 

Min profesjon er

Å gjøre ledere og medarbeidere 
bedre gjennom 

•å coache ledere i å reflektere over 
strategiske posisjoner; vurdere effektive 
handlingsalternativer, gjennomgå og evaluere 
resultater. Vi arbeider med 
virksomhetskritiske og personlige mål. Jeg 
trener ledere i coachende ledelse og utdanner 
coacher i ledercoaching

•organiasjonsutvikling. Utvikle ledelsen, 
grupper og organisasjon. Programmene 
inneholder trening som gir deltakerne en 
bevisst tilnærming til egen atferd og økt 
mestring i jobben 

pef@fmcexecutive.no
http://www.yourgps.no/

http://peregill.fmcexecutive.no/#home
Mob: 9186 6134
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