
         

 

 

Snart er tiden her hvor juleklokkene ringer inn fred og ro over 
landet vårt og det kan vi trenge etter en strabasiøs jakt på 
lykken i både NRKtv og i lykkeland. 

Denne gangen skriver jeg om big data og HR, et område hvor 
det nå skjer svært mye, litt mer om veldig enkel talentutvikling 
og til slutt din personlige årsrevisjon. 
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med over 4750 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. 
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Personalmålinger – big data og HR 

Med såkalt “big data” kan vi nå snart få tilgang til 
uhørte mengder med data om våre ansatte. Noen 
sier det vil føre til en mer effektiv og rettferdighet 
arbeidsplass med ansatte som er bedre tilpasset 
den enkelte jobb. Men hva skjer med de som ikke 
passer inn i et algoritmisk drevet rent meritokrati? 
Og, ikke minst; måler vi det viktigste? 

Rekrutteringstesting forgår allerede i stor skala. I USA har flere leverandører utviklet usedvanlig 
avanserte testverktøy. Selskapet Prophecy Sciences i San Fransisco, kobler sensorer på 
arbeidssøkere, gir dem en 30-minutters test og ber dem spille et par video-spill. Det selskapet 
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ønsker er «å analysere den unike blandingen av kjemiske reaksjoner, elektriske impulser, reflekser 
og adferd som gjør deg til den du er og som måler hvordan du reagerer på gruppedynamikk samt 
hvordan du vil fungere sammen med dine nye kolleger». 
 
Selskapet Knack, som også tester vha video-spill, sier det slik “hvor lenge du nøler før du handler, 
de sekvenser av handlinger du tar, hvordan du løser problemer – alle disse og mange flere faktorer 
registreres når du spiller. Vi bruker dem til å analysere din kreativitet, din utholdenhet, din evne til å 
lære raskt av feil, din evne til å prioritere, til og med din sosiale intelligens og personlighet». Royal 
Dutch Shell, verdens største selskap målt etter omsetning, har så smått begynt å prøve ut Knack. 

Enda mer spennende blir det når vi tar inn den datamengden som samles etter at du har fått 
jobben. Et annet selskap, Evolv, kombinerer rekrutteringsdata med de «mønstrene» som kommer 
fra selskapets databaser. Fremmøte oversikt (tidsregistreringer), lønn og bonus, kvaliteten på 
interaksjon med kunder (også registrerte internkunder) – alt som kan måles trekkes inn i Evolvs 
garn, hvor en maskin med kunstig intelligens leter etter nyttige sammenhenger. 

Max Simkoff, som er medgrunnlegger i Evolv og daglig leder, forteller at de har oppdaget flere 
kontrafaktiske resultater. Det ser f.eks. ut til at mennesker som har vært kriminelle forblir i den nye 
jobben lengre og skaper bedre resultater i timelønnede jobber på inngangsnivå enn ikke-kriminelle. 
Det ser også ut til at det å ha tidligere og relevant jobberfaring ikke korrelerer med resultatene som 
skapes, dvs. tidligere og relevant jobberfaring har liten eller ingen betydning. Evolvs data tyder også 
på at utdannelse ikke har så stor betydning for suksess på jobben som vi vanligvis tror. Det er visst 
heller ikke slik at at det å være arbeidsledig over lengre tid gjør deg til en medarbeider som 
presterer dårligere enn andre. PS: Alle data er fra amerikanske selskaper i USA. Det som er 
gjengitt her er ikke basert på forskning, kun på enkelte leverandørers egne innsamlede, ikke 
kategoriserte data. 

Kilde: the Atlantic, “They’re Watching You At Work”. Artikkelen gir et interessant og ganske 
overraskende overblikk på utviklingen av rekrutteringspraksis og bruk av tester i USA siden slutten 
på andre verdenskrig. 

 

 

Veldig enkel talentutvikling (2) 

En alternativ talentstrategi er å bygge karrierekapital gjennom å utvikle unike ferdigheter. Din 
karrierekapital kan sies å være den blandingen av din kompetanse, kunnskap og personlighet som 
gjør det mulig for deg å skape økonomisk verdi. En annen måte å si det på er at karrierekapital er 
en blanding av  
Kunnskap-om-hvorfor kompetanser, som dreier seg om din personlige karrieremotivasjon, 
mening, verdier og identitet.  
Kunnskap-om-hvordan kompetanser, som dreier seg om spesifikke ferdigheter eller yrkesrelatert 
kunnskap og spesialisering som du har, både som taus og eksplisitt kunnskap.  
Kunnskap-om-hvem, kompetanser som dreier seg om mellommenneskelige relasjoner og 
nettverkskontakter som er av verdi for deg. (Kilde: Inkson og Arthur, 2001) 

Din unike blanding av kompetanser (kunnskap-om-hvorfor/-hvordan og om-hvem) er der hvor du 
finner utgangspunktet for din egen kapitalisering. Og mens du gjør dette kan du oppsummere året 
som er gått, se nedenfor for hvordan du gjør det, nå! 

 

 

Når vi nå kommer tett på avslutningen av 2013 kan du ta en enkel personlig 
årsrevisjon. Den har tre spørsmål: 



1. Hva hadde du tenkt å gjøre i år? 
Laget du deg mål som du skulle nå? For enkelt 
sier du! I hurtigtoget som heter «skal bare, nå!» 
blir dette ofte borte. Er du en leder underveis mot 
noe mer, så ta også med dine organisatoriske 
mål. 

2. Hva gjorde du faktisk i år? 
Hvis du lager mål for deg selv, I hvilken grad 
nådde du dem? Hvis du ikke satte deg mål, hva var da resultatene et resultat av? Hvilke hindringer 
og prokrefter møtte du på veien? 

3. Hva lærte du i år? 
Og hvordan vil du inkludere det du har lært i planene for 2014? Hvilke mål tror du vil være viktigst 
for deg i året som kommer? Husk at om du ønsker å utvikle deg som leder så skjer ikke det sånn 
helt tilfeldig. Mange ting som haster veldig kommer gjerne i veien. Ta deg tid til å reflektere og 
forbered hvordan du ønsker å påvirke reisen og menneskene du kommer til å møte. 

 
Kilde til disse enkle visdomsordene er Patricia Wheeler som er Managing Partner i The Levin Group 

 

 

Prosessledelse 

Målet med god prosessledelse er å skape det beste resultatet 
for alle som er i møtet – og for virksomheten. Tenk på alle de 
møtene du har vært på hvor du opplevde at feil beslutning ble 
tatt, eller at tiden var bortkastet fordi folk sporet av, eller at 
talentfulle folk ikke fikk komme med input fordi andre beholdt 
ordet, eller hvor deltakerne var misfornøyd fordi de ikke fikk det 
de ønsket ut av møtet. 

Dette 2-dagers kurset gir en grunnleggende innføring i praktisk prosesslederkompetanse. For å 
praktisere verktøyene er det to uker mellom hver av gjennomføringsdatoene. Vinterens 
gjennomføringsdatoer er 26. februar og 11. mars. For mer informasjon om kurset og for påmelding 
send epost til pef@fmcexecutive.no eller ring meg på 9186 6134. 

 

 

Konsulentprisen 2014 

Konsulentprisen 2014  
Hvem blir Årets Konsulent 2014? Foreslå din kandidat nå.  
Konsulentprisen er konsulentbransjens priser for fremragende aktører i 
konsulentbransjen for Årets Konsulentselskap og Årets Konsulent. 
Konsulentprisen skal synliggjøre og belønne fremragende aktører i 
konsulentbransjen samt bygge en tydligere profil i det offentlige rom for 
den viktige rollen konsulentene har i Norges verdiskapning. 

Konsulentprisen 2014 arrangeres 26. mars. Har din bedrift opplevd 
fremragende konsulentbistand i 2013? Eller har du som konsulent selv 



bidratt til det samme? Foreslå din kandidat til cat@konsulentguiden.no! Siste frist for forslag er 1. 
februar 2014 

 

 

Takk for at du leste helt hit. Ha en fortsatt fin desember, en Glitrende Jul og et 
Godt Nytt År. 

Vennlig hilsen 

Per-Egill 

Per-Egill er ledelsesrådgiver og 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 

Min bok Your GPS for outstanding Leadership - Scoreboards for excellence in 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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