
  

 

Mennesket er fritt til å gjøre hva det vil, men ikke til å ville 
hva det vil. 

Fr. Nietzsche. 

Noen hevder at lederopplæring er alt for dyrt. Har du regnet ut hva det 

koster å ikke investere i dine ledere? Vet du hva inkompetent ledelse 

koster virksomheten din? 
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Et spørsmål til deg om ledelse 

Medvirkende coaching 

Utdannelse i ledercoaching, neste program starter 28.-30. 
november 

Ser ikke sjefen din deg? Får du ikke tilbakemelding? 

 

 

Spørsmål: Hva kjennetegner en god relasjon 
mellom leder og medarbeider? Er svaret 
medfølelse, respekt, lydighet, håp og mening eller 
frykt? 

Respekt, lydighet og frykt er feil svar. Frykt og lydighet er lett å 

forstå. Men respekt? Dette er et empirisk spørsmål. Mens våre 

verdier forteller oss at respekt er viktig så vises ikke det i 

forskning på ledelse. Respekt er ikke noe som skiller effektive 

og dyktige ledere fra andre. Det er ofte slik at selv dårlige og 

middelmådige ledere får respekt. Dilemmaet er at respekt er en 

verdi mange av oss har, men som ikke henger sammen med 

adferd. En annen måte å se dette på er at du kan ofte høre den gjennomsnittlige lederen si omtrent 

som følger «jeg bryr meg ikke om de liker meg eller ikke, bare de respekterer meg!» Dette er en 

unnskyldning for deres ineffektive adferd og at de ikke bryr seg nok om andre til å gidde å være 

effektive. Eller de lurer seg til å tro at effekten av respekt er tilstrekkelig til å engasjere 

medarbeiderne. Det er den ikke. 



For å forenkle så kan man si at Niccolo Machiavelli i sin tid hevdet at det er bedre for en leder «å bli 

fryktet enn likt». Vi kan og tolke Cicero til å mene at det er bedre for en leder «å bli likt enn fryktet». 

Forskning viser at Cicero nok er nærmere dagens sannhet i at folk ønsker å bli verdsatt og at de 

har en leder som bryr seg om dem, og ikke bare bruker dem. 

 

 

 

Medvirkende coaching 

Det hender at coacher arbeider med data fra f.eks. 

prestasjonsvurderinger. Dette arbeider inneholder ofte en 

komponent av å spørre hva skal, må eller bør coachee gjøre 

for å endre seg. Antagelsen er at det er noe som mangler, eller 

som ikke er tilstede hos lederen. Munkene i middelalderen 

kalte den formen for personlig utvikling for via negativa. 

Medvirkende coaching er ganske anderledes fordi det stimulerer til solid forbedring i de 

emosjonelle, sosiale og kognitive kompetansene som er viktige for ledereffektivitet. Endring er 

stressende. Dette stresset kan føre til manglende engasjement og dissonans i viktige relasjoner. 

Ved også å coache mennesker henimot deres verdier og ønsker så engasjerer vi deres opplevelse 

av å bli tatt vare på og forstått. Det skaper medfølelse i den som blir coachet og i coachen. 

Vanligvis når vi prøver å hjelpe noen, så pleier vi å fortelle personen hva vedkommende skal gjøre. 

Vi bryr oss ikke om personen, vi prakker vår vilje og våre mål på vedkommende. Resultatet er 

larmende enighet og passiv motstand. Medvirkende coaching er motsatt. 

 

 

Kurs og utdanning 

Den 28.-30. november 2013 starter jeg opp et nytt 7-dagers 

utdanningsprogram i ledercoaching. 

• Lær deg å bli en enda dyktigere coach som skaper forandring 

• Bli enda mer fleksibel, lær deg å benytte verktøy fra flere 

coachingstiler og –modeller. 

“…_din coachee kan ikke være noe mer enn sin historie. Når du kjenner den historien kan du 

begynne å modellere fremtiden. Hvis du ikke kjenner historien og ikke forstår det du trenger om 

coachee, da vil du ikke forstå hva som må forandres»_ skriver professor Paul Brown i 

Neuropsychology for Coaches (2012). 

Les om coaching som en effektiv metode for lederutvikling her 

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

meg på 9186 6134. 



 

 

 

Sjefen din overser deg? 

Det sies at vel en tredjedel av norske medarbeidere ikke får 

noen tilbakemelding fra nærmeste leder i løpet av et gitt år. Er 

du over 54 så er det visstnok bare 50% sjanse for å få 

tilbakemelding. Mellom en tredjedel og halvparten av 

medarbeiderne flyr i blinde med liten eller ingen kunnskap om 

arbeidet deres er tilfredstillende utført eller ikke. Dette betyr at en stor andel av norske ledere ikke 

gjør noe av det viktigste ved jobben sin. Mange ledere er bevisst utydelige, særlig når det gjelder å 

gi medarbeidere positiv anerkjennelse. Mange av disse er ledere som bare skal gjøre en jobb. De 

trenger heller ikke følge opp medarbeiderundersøkelser med tiltak, de har en jobb å gjøre i 

hverdagen, og medarbeidere kan jo være et ork. Ledelse er noe de gjør når de har tid til overs, og 

det har de sjelden. 

Konsekvensene er tap av engasjement i organisasjonen. Hva kan det komme av? Det er flere 

årsaker. Hvor stor andel av ledere får effektiv coaching eller opplæring når de begynner i en ny 

rolle? Lederferdigheter kommer ikke til oss gjennom osmose. Uten opplæring, veiledning og 

coaching så er det nesten umulig for nye ledere å få suksess. De blir overlatt til seg selv og det å 

klare overgangen til en ny rolle blir til en personlig utfordring, uten en organisatorisk løsning. Det vi 

da skaper er en ond sirkel. Vi får ledere som ikke er påkledd til å gjøre jobben sin, motstand mot å 

investere i lederutvikling og stadig nye og lavere nivåer av engasjement og motivasjon. 

Løsningen er løpende opplæring av ledere, med tilbakemelding og coaching for å utstyre dem med 

de ferdighetene de trenger for å få det beste fra sine medarbeidere og seg selv. Ikke bare det, når 

lederne selv får tilbakemelding og coaching så begynner de å forstå at de også må coache sine 

medarbeidere. 

Løpende lederopplæring er alt for kostbart vil noen hevde. Imidlertid, har du regnet ut hva det 

koster å ikke investere i dine ledere? Vet du hva inkompetansen koster? På topplinjen, på 

bunnlinjen og alle linjene i mellom? 

 

 

Takk for at du leste helt hit. Ha en fortsatt strålende høst. 

PS: Fast Company skriver at hvis du i steden for å spørre deg selv hvor sannsynlig det er at et nytt 

prosjekt blir vellykket, så spør deg selv om du vil akseptere konsekvensene hvis prosjekter flopper. 

På den måten kan du ta de interessante risikofylte trinnene mens du unngår de dumme risikofylte 

trinnene. ds 

Vennlig hilsen 

Per-Egill 



Per-Egill er ledelsesrådgiver som arbeider med utvikling og måling av organisasjoners 

menneskelige kapital. 

HR Consulting | Prestasjonsledelse | Coaching 

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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