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Velkommen til Per-Egill Frostmanns nyhetsbrev Ledelse & Lederskap. Send det gjerne videre 
til andre som du tror kan ha glede og nytte av det.  
 

• Gir coaching resultater?  
• Dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse  
• Påvirkning, innflytelse eller bare makt?  
• I media, ITKarriere  

 
Kjernefokus for enhver leder er å styre egen og medarbeidernes talentutvikling 
 
Nok en gang vil jeg takke for mange tilbakemeldinger, først og fremst på sertifiserings-
ordninger og krav til coacher, men også fra et par katter. Fra Lilliann Andreassen CPCC fikk 
jeg en tankevekkende epost om sertifiseringer som jeg fått tillatelse til å publisere i sin helhet 
og som du kan lese her. Når du ønsker å bidra i den offentlige samtalen om hvordan coaching 
kan og bør kvalitetssikres, så send meg gjerne en epost jeg kan publisere her i Ledelse & 
Lederskap. I HRNorges nyhetsbrev den 09.12 skriver Jan Wiese fornuftig om innkjøp av 
coachingtjenester. Artikkelen anbefales for så vel coacher som innkjøpere av 
coachingtjenester. Les artikkelen
 

Gir coaching resultater?  
Fra en klient, som er Områdesalgsdirektør (ikke i Norge) i et av verdens tre største IT-selskap, 
har jeg nylig fått beskjed om at vår en-til-en coaching har ført til US$ 800,000 salgsøkning 
siste kvartal, i èn avdeling alene. Han rapporterer også at han har realisert betydelige 
kostnadsbesparelser gjennom våre øvelser med ”thinking outside the box”.  

 
 

 

Dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse  
I en artikkel i Magma tidligere i år (nr. 3/2005) skriver førsteamanuensis Bård Kuvaas, 
Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, at aldri før har vi hatt så mye 
godt dokumentert norsk forskning som viser at egeninteresse som hovedmotiv representerer 
dårlige forklaringer på faktiske handlinger på og utenfor jobben. Se deg rundt i egen 
organisasjon! Hva kjennetegner flertallet av dine medarbeidere og kolleger? Er de i hovedsak 
Y´er eller er de X´er? 
 

Alternativ Y 
Mine medarbeidere/kolleger: 
– er motiverte av selve jobben, har stor ansvarsfølelse, egeninteresse bare synlig i 
lønnsforhandlinger 
– liker jobben, ønsker å utvikle sine ferdigheter og bidrar uoppfordret til å nå 
organisasjonens mål 

 

http://www.frostmann.com/Abonnere.htm
http://www.hrnorge.no/default.asp?bransje=2&id=1656


Alternativ X 
Mine medarbeidere/kolleger: 
– er umotiverte, men de selger sin arbeidskraft til riktig pris 
– misliker egentlig jobben, ønsker å unngå ansvar og er mest opptatt av jobbsikkerhet 

 

Bård Kuvaas' store forskningsprosjekt ser ut til å konkludere med at ytre belønninger er sterkt 
overvurderte når vi ønsker å skape den gode prestasjonen. Bare se på barn, er det ikke 
nettopp mestringen som er den grunnleggende driver og som gjør dem så fulle av ukuelig 
pågangsmot, prøving, feiling og læring?  
 

 
 
Den nye 3 faktorteorien om Motivasjon på jobben 
Med bakgrunn i forskning på over 2,500 000 ansatte i mer enn 230 selskaper over hele verden 
skrev David Sirota m/kolleger boken Den Entusiastiske Ansatte.  
 
Forskningen viser at tre faktorer er viktige “equity, achievement and camaraderie”. I 
HRNorges velvalgte oversettelse blir det til: 
 

Selvfølelse Lønn og frynsegoder bør være på linje med konkurrerende 
virksomheter. Videre er det viktig at de ansatte blir behandlet med respekt. Både lønn 
og respekt er sentrale elementer i å gi de ansatte en positiv selvfølelse  

 
Stolthet Ansatte som er stolte av organisasjonen de jobber for, og egne 
arbeids-oppgaver, er mer entusiastiske enn andre 

 
Samhold Hvis de ansatte har gode relasjoner til hverandre og føler at de er en 
del av et lag som jobber mot et felles mål, så skaper det mye entusiasme 
 

Teorien fastholder at 1) Disse tre faktorene er hva den overveldende majoritet av ansatte 
ønsker; 2) at ingen andre faktorer er i nærheten av å være viktige sammenlignet med disse; 
3) disse faktorene har ikke forandret seg verken over tid eller over landkulturer og 4) når din 
organisasjon arbeider for å skape disse faktorene så blir resultatet sterk arbeidsmoral og sterk 
lønnsomhet. 
 
Jeg diskuterte dette med Bård Kuvaas i sommer og han bekreftet at hans norske resultater og 
Sirotas resultater sammenfaller. Ledere må unngå å stille seg i veien for sine medarbeideres 
entusiasme, men heller coache dem på retning og handling. Hvis vi fortsetter med store 
omorganiseringer, nedbygginger og outsourcingprosjekter kan vi ikke lenger bli overrasket 
over at våre ansatte ikke lenger er lojale mot selskapet. Det ville være irrasjonelt (og mot 
deres egeninteresse) å være lojale mot et selskap som bare benytter ansatte som redskap for 
eierne. Les mer her (siden krever registrering) 
 

 
 
Spørsmål til deg  
Hvis din karriere var en film, ville du la dine barn eller foreldre se den? Hvis ikke, hvorfor? Ville 
du selv like å se den? 
 
Ring meg på 9186 6134 for å snakke om hvordan utvikling av din karriere bedrer bunnlinjen 
og din trivsel.  
 

 
 

http://www.sirota.com/index.php?sec=6&pg=1


Påvirkning, innflytelse eller bare makt? 
Jeg kommer stadig tilbake til dette temaet. Friskt i minnet sitter Redningsselskapets 
hurlumhei, Avinors evige maktkamper, den intense kampen om Opticom og FAST og årets 
avsluttende kamper i bedrifter, etater og departementer om friske budsjettmidler, 
fremtidsrettede ressurser og hva man nå ønsker å kalle alt sammen.  
 
Ledelse er hovedsakelig et forsøk på å påvirke. Makt er et påvirkningspotensiale eller med 
andre ord, dine muligheter til påvirkning. Sosiologen Amitai Etzioni beskriver hvordan makt 
har to grunnelementer. Hvert av dem skiller seg klart ut fra det andre, men det eksisterer en 
innbyrdes avhengighet mellom dem. Etzioni påstår at makt skriver seg fra en arbeidsmessig 
posisjon, personlig innflytelse og prestasjoner eller begge deler. Personer som klarer å få 
andre personer til å gjøre en bestemt jobb på grunn av sin posisjon på arbeidsplassen har 
stillingsmakt. Individer som får sin makt fra sine medarbeidere, har personlig makt. Noen 
ledere kan ha begge typer makt. 
 
I den grad du har til hensikt å opptre som autoritær leder, må du sørge for å ha rikelig med 
stillingsmakt (gi ytre belønninger, straffe, sanksjonere). Hvis du har tenkt å lykkes 
utelukkende som demokratisk leder, trenger du mye personlig makt (gi tillit, skape 
engasjement og samhold). 
 

Maktbaser 
Sosiologene French & Raven har på basis av sin forskning delt personlig makt og stillingsmakt 
inn i syv maktbaser. Disse maktbasene er assymetriske, dvs. når du har mye makt, så har jeg 
lite.  
 Tvang er basert på frykt. En leder som har mye tvangsmakt blir oppfattet som en 
som får sine underordnede til å gjøre som han vil fordi hvis medarbeiderne ikke de gjør det, 
vil det føre til straffer som f.eks. ubehagelige arbeidsoppgaver, reprimander, utfrysning o.l. 
 
 Forbindelser er basert på lederens forbindelser med innflytelsesrike eller viktige 
mennesker i eller utenfor organisasjonen. En leder som har mye forbindelsesmakt får sine 
medarbeidere til å gjøre som hun vil fordi de ønsker å oppnå gunst eller unngå å havne i 
miskreditt hos lederens forbindelser.  
 
 Belønning er basert på lederens muligheter til å gi ytre belønning. Medarbeideren 
utfører arbeidsoppgavene i den tro at hun kan oppnå høyere lønn, forfremmelse eller en 
annen belønning. 
 
 Legitim (også kalt Organisasjonsmakt) bygger på lederens formelle posisjon. 
Oppgavene blir utført fordi lederen har rett til å bestemme hva som skal gjøres i kraft av sin 
organisatoriske posisjon og stilling.  
 
 Personlighet er basert på lederens personlighetstrekk. Medarbeiderne utfører 
arbeidet fordi de liker lederen og gjerne vil gjøre ham til lags.  
 
 Informasjon er basert på at lederen har tilgang til informasjon og opplysninger som 
oppfattes som verdifulle. Arbeidsoppgavene blir utført fordi medarbeideren på den måten kan 
bli delaktig i informasjonen. 
 
 Ekspert grunner seg på lederens kunnskaper, erfaring og ekspertise. Dette gir 
lederen respekt. En leder med mye ekspertmakt vil få andre til å gjøre som hun vil fordi hun 
kan bidra med sin ekspertise og bidra som tenkepartner og prestasjonsutvikler.  
 
Som eksterne coacher i 1:1 –samtaler er det sjanse for at maktrelasjonen veier i favør av 
coachen. Som leverandør av coachingprogrammet og som ekspert på coachingprosessen 
besitter vi mer makt enn avmakt. Holbergprisvinneren Jürgen Habermas hevder at samtaler, 



det han kaller for talehandlinger er underkastet vanlig maktlogikk. I Magma nr 4 2005 
beskriver Rune Rønning (seniorkonsulent ved AFF) dysfunksjonelle samhandlingsmønstre 
mellom coach og leder hvor coachen opprettholder sin identitet som klok og kompetent, 
velgjørende hjelper mens lederen opprettholder sin identitet som velutviklet, høytpresterende 
og kompetent. Jo mer tilslørt og ”uomsnakkelig” makten er i slike relasjoner, jo mer 
problematisk er det. Dette kalles et “dobbelt-bind”. Vi får ikke snakke om at vi har et problem 
og vi får ikke snakke om at vi ikke kan snakke om det. Det er ikke mulig å beslutte likeverdige 
og maktfrie samtaler, de må skapes av parter som respekterer hverandre og som evner å 
gjennomføre intellektuelt og emosjonelt redelige dialoger. Uten dette kan du som coach ikke 
praktisere etisk forsvarlig. 
 

 
 

I media 
Siden sist er jeg blitt intervjuet i IT-Karriere om coaching av IT-ledere og blir beskrevet som 
nestoren innen IT-coaching i Norge. Les mer her 

 
 

Bring frem det beste i dine ansatte - Coachingkurs for ledere 
Siviløkonomene KAN inviterer deg til kurs den 31. - 01.02.2006. Kurset har som mål å:…gi 
deg en solid forståelse av forskjellene mellom coaching, mentoring, veiledning og 
rådgiving…lære deg et praktisk lederverktøy…vise hvordan du gjennom coaching mobiliserer 
det potensialet som ligger i hver enkelt medarbeider…hjelpe deg i gang med coaching i 
hverdagen på jobben. NB! Begrenset antall deltakere! Påmelding her
 

Invitasjon til kurs i AchieveBusinessCoaching 
Nytt påbygningskurs for coacher og prosesskonsulenter starter i midten av januar 2006. 
Meget begrenset antall deltakere. Omgående påmelding anbefales. Les mer her
 
Seminar i etikk for rådgivere 
Etikkseminar for rådgivere er myntet på de som tar sin rådgivergjerning på alvor. 
Seminaret vil også være nyttig for alle coacher og prosesskonsulenter som møter 
etiske utfordringer i yrkesutøvelsen. Les mer/påmelding her
 
Takk for at du leste helt hit. Jeg takker kunder og samarbeidspartnere for 2005 og ønsker alle et 
lønnsomt 2006. 
  
Ha en riktig Strålende Jul og et Godt Nytt År.  
 
Neste nummer kommer på nyåret. 
 
 
 
Vennlig hilsen  
 
    
 
Per-Egill Frostmann                           
 
FMC Executive solutions 
Mob    (+47) 9186 6134 
Fax     +14432640483 
pef@frostmann.com
www.frostmann.com
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Member Norwegian Association  
of Management Consultants.          
  

 

Hvis du ikke ønsker å motta Ledelse & Lederskap , så send e-posten i retur med AVMELDING i emne-
/subject-feltet 

Coaching is the breakfast of champions ®  

 


