
Takk for sist og velkommen til Per-Egill Frostmann´s coaching e-brev. Send det gjerne videre til 
andre som kan ha glede av det. Husk: Coaching is the breakfast of champions® 
 
 
 80/20-regelen eller : coach smartere 
 En spørreundersøkelse 
 Teamcoaching, bidra til ny bok 
 Invitasjon til kurs i business coaching 
 Den nordiske modellen 

 
 
80/20-regelen eller - coach smartere 
Det som er viktigst må aldri bli offer for det som ikke er viktig (Goethe) 
 
Mange år siden da jeg begynte å studere Pareto´s Prinsipp eller 80/20 regelen så 
kunne jeg ikke tro at 20% av et firma, en bransje eller land produserte 80% av de 
økonomiske resultatene. Over tid har de antagelsene vist seg å stemme for ofte til at 
det er helt tilfeldig. Etter hvert har jeg begynt å tro at regelen også gjelder i 
coaching; 20% av alle coacher får 80% av alle økonomiske resultater. 
 
 80% av dine prestasjoner og opplevelse av lykke skjer i knappe 20% av tiden. 
 Det vil være vinnere og tapere, og mer av de siste enn de første. Du vinner 

lettere når du selv velger dine rette samarbeidspartnere, det beste verktøyet, 
den ligaen du ønsker å delta i og de tankemønstre som bygger deg opp. 

 Mer enn 80% av våre viktige beslutninger er ureflekterte. Vi kan forbedre våre liv 
betraktelig ved å kjenne igjen vendepunktene, tenke oss om og så ta kloke 
beslutninger. 

 Det ene, riktige og presise spørsmålet en coach stiller sin coachee kan forløse et 
vendepunkt og en transformasjon. Det er 80/20 Prinsippet i praksis. 

 Det er først når vi selv blir 80/20-coacher at vi kan forløse det beste hos våre 
coacheer. 

  (mer om 80/20-coaching i neste e-brev) 
 
Seks enkle spørsmål om din motivasjon 
1. Mine arbeidsoppgaver er i seg selv en viktig drivkraft i jobben min   
2. Det er gøy å jobbe med de arbeidsoppgavene jeg har  
3. Jeg føler at den jobben jeg gjør er meningsfull  
4. Jobben min er veldig spennende  
5. Jobben min er så interessant at den i seg selv er sterkt motiverende  
6. Av og til blir jeg så inspirert av jobben min at jeg nesten glemmer ting rundt meg  
 
På en skala fra 1-10 på hvert spørsmål, hvor mange poeng fikk du?  
 
For å coache andre må du motivere og inspirere dem, for å motivere og inspirere må 
du selv være motivert. Er du det? 
 
 
 



Professor David Clutterbuck ber om bidrag til sin nye bok om 
teamcoaching 
“I am now well into preparing the materials for a new book, to be published in 2006, 
about the role, skills and experiences of the team coach. Team coaches may be 
either an expert external coach, who works with a team for a period (usually through 
a particular project or through a significant transition); or a team leader, who adopts 
a coaching style to motivate and help the team achieve collectively. Team coaching 
is not the same as team facilitating, although the two are often confused. Nor is it 
the same as team building“. Kontakt David Clutterbuck på 
info@clutterbuckassociates.co.uk
 
Invitasjon til train-the-trainer kurs i AchieveBusinessCoaching 
Coaching er et samarbeidende og kreativt partnerskap som trenger et systematisk 
rammeverk som er basert på beste praksis fra de kognitive og adferdsorienterte 
fagene. Når rammeverket er på plass vet den gode coachen hva som skal gjøres og 
hvorfor det kommer til å virke. Har du et slikt rammeverk? Coaching dreier seg om 
forandring, om re- og selvgenererende forandring. Som coach er du en 
endringsagent som behersker ulike endringsnivåer, fasiliterer selvgenererende 
endring og har en forandringsmodell som ikke er basert på terapi. Har du en slik 
forandringsmodell?  
 
Les mer her: http://www.frostmann.com/ABCcoaching.htm
 
Kurset starter i slutten av september. Tidlig påmelding anbefales, 15 % tidligrabatt 
ved påmelding før 20. august. 
 
Den nordiske modellen 
I mitt foredrag ved ECC-konferansen (European Coaching Conference) i Tønsberg i 
mai, fokuserte jeg på hvordan vi både kan og bør coache basert på en nordisk 
coachingforståelse. De nordiske landene og økonomiene er svært sukessrike, hvorfor 
da hente alt fra USA når vi har så mye som fungerer her i Norden? 
 
Kontakt meg på pef@frostmann.com om du ønsker å få foredraget som pdf-fil. 
 
Ha en riktig strålende august. 
 
  Vennlig hilsen 
    

 
Per-Egill Frostmann                          
 
FMC Executive solutions 
Mob    (+47) 9186 6134 
Fax     +14432640483 
pef@frostmann.com
www.frostmann.com
Member Norwegian Association  
of Management Consultants.         
Hvis du ikke ønsker å motta mitt e-coaching brev, så send eposten i retur til meg med 
AVMELDING i emne/subject-feltet. 
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