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Coaching is the breakfast of champions  
 
Nok en gang vil jeg takke for mange tilbakemeldinger, også denne gangen først og fremst på 
sertifiseringsordninger og krav til coacher. I disse OL-tider passer det godt å starte denne 
utgaven med prestasjonsledelse. I 1994 ble Johan Olav Koss kongen av Vikingskipet med sine 
3 olympiske gullmedaljer og 3 verdensrekorder.  Da han underveis på en av distansene hadde 
vansker med å gjennomføre innersvingene så ropte coachen hans: ”du går gode yttersvinger, 
du går gode yttersvinger”. Coachen reformulerte og refokuserte utfordringen. Dette er hvorfor 
Coaching is the breakfast of champions; positive forsterkninger av det du gjør godt styrker 
vinnerviljen. 
 

 
 

Prestasjonsledelse 
I tidligere nummer av Ledelse & Lederskap har jeg skrevet om forutsetningene for å skape 
den gode prestasjonen; Bård Kuvaas´ sin forskning om X og Y-ledelse og om David Sirota´s 
nye tre-faktorteori (selvfølelse, stolthet og samhold). For en tid siden var jeg på et seminar 
om prestasjonsledelse. Innbyder var firmaet CatalystOne som leverer et praktisk, enkelt og 
effektivt webverktøy for målstyring.  
 
De gode prestasjonene skapes gjennom høy bevissthet og tett oppfølging av hver enkelt. 
Prestasjonsledelse er å skape bedre måloppnåelse og å etablere en kultur der målrettet 
utvikling av enkeltindividet gir positive resultater. De aller fleste lar seg motivere av tydelige, 
realistiske og ambisiøse mål. Det er viktig å forankre  individuelle mål i virksomhetens 
overordnede mål, det er imidlertid urealistisk å forvente at de personlige målene skal stemme 
overens med bedriftens. Gjennom coaching kan vi etablere holdninger og atferd som får frem 
det beste blant alle i virksomheten og hvor hver enkelts ytelse bidrar til individuell og kollektiv 
måloppnåelse. 
 
Den enkleste måten å skape den gode prestasjonen på er å gi tilbakemelding. Den beste 
prestasjonseffekten får vi ved å gi skikkelig ros for godt arbeid og å gi anerkjennelse for gode 
personlige egenskaper. Den spontane og uformelle tilbakemeldingen er viktigere enn den 
formelle. Dette skriver Alexandra Bech Gjørv, direktør i Norsk Hydro i en kronikk i Aftenposten 
den 27. januar i år med basis i en omfattende britisk studie fra Corporate Leadership Council. 
I en rapport fra NHH/AFF viste det seg at 2 av 3 ledere ikke gir tilbakemelding til sine 
medarbeidere. Kurset Coaching for ledere lærer deg å gi tilbakemelding. Se lenger ned for mer 
informasjon og påmelding. 
 
Høres greitt ut, ikke sant? Alt vi trenger å gjøre er å gi tilbakelding; ris og ros. I virkeligheten 
er det imidlertid det ikke så enkelt. For det første er virkomheter komplekse systemer som 
inneholder flere svært forskjellige delsystemer som styres av ulik og ofte motstridende logikk. 
Det betyr at endringer i det ene systemet, for eksempel menneskesystemet ikke uten videre 
fører til de ønskede effekter i andre delsystemer som fx. det økonomisk/finansielle. Uten 

http://www.catalystone.com/index_no.htm


forståelse for helheten kan coaching gjort i delsystemet ”mennesker” være fullstendig 
bortkastet. Kompleksitetsteori forteller oss at det ikke er mulig å trekke årsakssammenhenger 
fra individuelt nivå til systemnivå. I praksis betyr dette at det ikke er mulig å realisere seg selv 
fullt og helt under egen styring og kontroll i en gitt virksomhet. Det er altså ingen enkel linær 
sammenheng mellom den gode prestasjonen og gode bedriftsresultater. Det stemmer 
dessverre heller ikke at når folk trives på jobben så går virksomheten bedre. Det vi vet fra 
forskning er at når virksomheten går bra så ser det ut til at folk trives bedre, den omvendte 
sammenhengen finnes ikke. Pussig det der? 
 
Vil du lære mer så har HR Norge (www.hrnorge.no) et seminar den 2. mars om 
Prestasjonsledelse. Sjekk også ut websidene til testfirmaet Humetrica som har et system 
som kan minne om CatalystOne. Les mer her. For et par år siden kom boken Good to Great. I 
den skisserer Jim Collins hva som skiller de gode fra de ikke-så gode bedriftene. Boken viser 
hvordan vi bl.a. kan utvikle prestasjonsrettede virksomheter ved å ta hensyn til komplekse 
ikke-lineære systemer. Et resymé av boken kan du få ved å sende meg en epost om det.    
 

 
 

Hva er nå executive coaching?  
Executive coaching er en samarbeidende samtaleprosess mellom leder og coach hvor vi 
identifiserer og arbeider med virksomhetskritiske mål, områder for personlig læring og 
personlige mål. Prosessen gjennomføres som én-til-én samtaler drevet av data fra uliker 
perspektiver (360-grader lederevaluering, dybdeintervjuer m.m.) og er basert på gjensidig 
tillit og respekt. Organisasjonen, lederen og coachen arbeider i partnerskap for å oppnå 
optimal påvirkning. Coachen er ikke en konsulent som har svar på lederens utfordringer, men 
en samtalepartner som stiller sterke spørsmål, utfordrer og provoserer frem ny handling.  
 
Hvem deltar: Executive coaching foregår i flere sammenhenger; i styret (gjerne med 
styreleder og med styrekollegiet); med daglig leder og i ledergruppen samt med 
funksjons/divisjons- og avdelingsledere individuelt. Executive coaching har også vist seg å 
være effektivt for advokater, revisorer, konsulenter og andre i liberale yrker. Vil du vite mer 
så ta kontakt. 
 

 
 

Mer om Machiavelli 
Det er 500 hundre år siden Niccolo Machiavelli skrev den kanskje mest grunnleggende boken 
om ledelse. Fyrsten er ikke normativ, men usedvanlig realistisk i sin beskrivelse av lederens 
egenskaper, virkemidler og mål, og ambisjoner. På et seminar i Bedriftsrådgiverforeningen i 
forrige uke om rådgiveretikk kom Machiavellis lederkvalitet virtu opp. Virtu eller virtue (på 
engelsk) kan bety dygd, dydighet eller ordentlighet. Machiavelli er, som vanlig, politisk 
ukorrekt. For ham er virtu den viktigste av alle lederegenskaper og den krever foreningen av 
det menneskelig humane og det menneskelig dyriske. Avledet får vi det velkjente paret: 
løven og reven. Løven er modig, stormer av gårde og vinner frem. Om ikke via overtalelse 
så ved hjelp av den makten den besitter (se forrige nyhetsbrev for en beskrivelse av makt og 
maktbaser). Løven spiller etter sine egne regler og former landskapet etter eget behov. Dette 
kan minne om Banduras begrep om ”self-efficacy” eller ”troen på egen tilstrekkelighet”. Det er 
denne troen som flytter fjell. Reven derimot er slu, politisk og manøvreringsdyktig. Revehiet 
har to utganger, minst. Reven er smart og stoler på sin egen sluhet, reven vet at verden er 
usedvanlig komplisert og at få hendelser i den virkelige verden er kausale. Reven er den 
sosiale spilleren som henter innflytelse der det er å få. Kombinasjonen av løve og rev er 
uimotståelig for Machiavelli. Dette er den narsissistiske lederen som evner å leve på randen av 
strategisk kaos, som balanserer struktur og tilfeldigheter, og som ikke lar seg målbinde. Er 
dette nivå-fem lederen som Jim Collins beskriver i Good to Great? Jeg tar gjerne i mot dine 
synpunkter. 
 

 
 

http://www.hrnorge.no/
http://www.humetrica.com/home/no/articles/artikkel005.htm


Webbasert visualisering av dine mål 
Tenk deg at du kan definere og skrive dine visjoner og mål og samtidig velge mellom mer enn 
1000 bilder som visualiserer dem! Se for deg at det er enkelt å plassere disse i et interaktivt 
livshjul på Web og at du kan utforme en aktivitetsplan som bygger på de mål du har satt. 
Dine livsverdier og din livsvisjon vil lagres i den samme løsningen. Lifemastering tilbyr verktøy 
som er i tråd med og understøtter coachingprosessen. Dette er hvordan menneskene bak 
lifemastering AS ser for seg sitt nye webbaserte verktøy. 
 
Introduksjonstilbud som gjelder i februar – normalpris for å være medlem av 
lifemastering.com er 39 euro pr. år.  I februar, og kun i februar, kan du som coach bli medlem 
for kun 25 euro for ett år (ca. NOK 205,-). Les mer om lifemastering på 
www.lifemastering.com og du kan registrere deg på www.lifemastering.com/coach  
 

 
 

Den Europeiske Coachingkonferansen i Brussel er i år 18.-21. 
mai Også i år er jeg blitt bedt om å foredra om executive coaching. Mitt tema i år er:  
 

“What is the bottom line in executive coaching.” Measuring output and results in 
Executive coaching assignments.  

 
I will outline a system and methodology for aligning executive coaching with systems for 
managing Intellectual Capital and Balanced Scorecarding. This talk is linked to the themes of 
success stories of executive coaching (individually and in teams). Unless we provide tangible 
results our success stories will be anecdotal at best. The talk and discussion will give ample 
opportunity to get to grips with IC and BSC in executive coaching settings both in private and 
public sectors”. Les mer om konferansen her Om du ønsker å bidra med noe til temaet så ta 
gjerne kontakt med meg. 
 

 
 

Coaching for ledere 
Siviløkonomene KAN inviterer deg til nytt kurs den 2. og 3. mars 2006. 
Lær hvordan du ved hjelp av coaching motiverer dine ansatte og oppnår bedre 
resultater. Tren på ferdigheter som gjør deg til en bedre coach. Når du coacher dine 
medarbeidere får du en betydelig avkastning i form av økt arbeidsinnsats, 
produktivitet og motivasjon. NB! Begrenset antall deltakere! Påmelding her
 
Takk for at du leste helt hit. Ha et fortsatt riktig godt OL/OS. 
 
  Vennlig hilsen 
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