
 
Nyhetsbrevet LEDELSE & LEDERSKAP  

Nr 2, 2005 

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

• Selvtilfredse ledere?  
• Katter og hunder  
• Hvilke krav bør du stille til en leder (executive) coach?  

Kjernefokus for enhver leder er å styre egen og medarbeidernes talentutvikling. Det er det vi 
skal leve av i fremtiden.

Først vil jeg gjerne få takke for alle tilbakemeldingene jeg har fått. Det er hyggelig at så 
mange har tatt seg tid til å lese brevet og sende meg kommentarer og innspill. Omtrent 130 
av dere ba også om å få foredraget mitt tilsendt, og det har ført til viderepublisering på bl.a. 
nettstedet Mindstep. (Se helt nederst for lenkesamling).  

Selvtilfredse ledere 
Ved gjennomgang av ledervurderingene av 1214 ledere fra organisasjoner over hele verden, 
sier The McClelland Centre’s forskere (se lenke nederst) at de fant at jo høyere lederne var i 
organisasjonen jo mer overvurderte de seg selv i forhold til hvordan andre vurderte dem og jo 
større ble gapet mellom dem og deres kolleger og medarbeidere. Forskningen viser at etter 
hvert som ledere stiger i gradene så blir de stadig dårligere til å se seg selv som andre ser 
dem. Med færre likemenn og mer makt så blir ærlig tilbakemelding og åpen dialog sjelden 
vare. Imidlertid, som annen forskning viser; det er klar sammenheng mellom presis 
selvvurdering og sterke lederprestasjoner. Løsningen kan være å etablere 360-graders 
vurderingsprosesser og coaching av ledere og da særlig toppledere. 

”Jeg vet best selv og trenger ingen andres meninger”. Hørt den før? Du kan ha hørt det i 
ledermøter hvor møteresultatene gang på gang viser at øverste leder ikke egentlig ønsker 
andres meninger, men trenger alibi for beslutninger han allerede har tatt. Denne 
selvtilfredsheten viser seg gjerne hos den som er mest vellykket for tiden. For tiden fordi 
ingen trær vokser inn i himmelen. Selvtilfredshet og tilhørende selvopptatthet er ofte en 
feilslutning i vår utvikling av egen mestringsevne. Mestringsevnen vokser frem i møtet mellom 
egne kompetanser i bred forstand og de utfordringer vi møter og hanskes med i hverdagen. 
Den består av to komponenter: selvtillit og selvrespekt. En subjektivt oppfattet trygg 
mestringsevne er nøkkelen til en mentalt sunn utvikling som menneske og leder. For mange 
går imidlertid dette over til selvtilfredshet. Ikke bare vet de best selv, men de lar andre forstå 
at deres handlinger og meninger ikke har noen verdi. Det ser også ut til at jo mer vi 
domineres av penger som den eneste reelle verdi, jo flere slike selvtilfredse ledere og 
mennesker får vi. Som ledere kan disse selvtilfredse utvikle destruktive narsissistiske trekk. I 
sin kloke bok Menneske først stiller Knut Isachsen (Norges coach emeritus?) spørsmålet om 
ikke selvtilstrekkeligheten; hovmodet, er den største synd. Han bekrefter spørsmålet og ber 
oss ta oss i akt for de som prøver å være ”flinke og smarte” overfor oss. (se lenker nederst). 

Katter og hunder 
Vet du forskjellen på katter og hunder? Når du roper på hunden din så kommer den. Når du 
roper på katten så får du en telefonsvarer. Uansett hvor selvtilfreds du er så vil hunden din 
elske deg. Når du gir hunden din mat så tenker den: ”Wow, du gir meg husrom, vennskap og 
mat. Du må være Gud!” Når katten din blir matet tenker den:”Wow, du gir meg husrom, 



vennskap og mat. JEG må være GUD!” Dette er del av en adferdsbasert kommunikasjons-
modell utviklet av Michael Grinder & Associates (se lenke nederst for nedlastbar skjermsparer). De sier 
at katten i oss vil være ambisiøs og streve etter å påvirke andre mens hunden i oss vil gi oss 
ydmykhet til å lytte til andre og ha tålmodighet. Som diskusjonen over viser, så trenger 
kanskje mange å utvikle hundesiden vel så mye som kattesiden? Og – som The McClelland 
Centre´s forskning peker på så er det kanskje mange katter på toppene?  

Spørsmål til deg 
1. Er du en talentfull leder som stanger hodet mot veggen? 
2. Forsvinner målene dine i horisonten?  
3. Trenger du en samtalepartner som lytter og som gir deg åpen og ærlig tilbakemelding? 
4. Trenger du å forsterke og gjøre lederskapet ditt tydelig? 

Ring meg på 9186 6134 for å snakke om hvordan bedring av dine lederferdigheter bedrer 
bunnlinjen. Nå. 

Hvilke krav bør du stille til en leder (executive) coach 
”Er du sertifisert coach? Er det ikke ille at hvem som helst kan kalle seg coach! Hvordan skal 
kundene kunne finne frem i jungelen av mennesker som byr seg frem? Denne retorikken er 
ofte å høre fra de som ivrer mest for at vi som arbeider med å skape utvikling gjennom 
samtale må sertifisere oss som coacher, før vi fortsetter det arbeide som vi har holdt på med i 
mange år.” Disse spørsmålene stilte Peder Wroldsen i Interaction Consulting (se lenke til artikkelen 

nedenfor) på et Fagseminar om coaching i regi av Abelia Bedriftsrådgiverforening tidligere i år. 
Som medinnleder på Fagseminaret har jeg selv brukt tid på denne problemstillingen. Et 
særdeles viktig spørsmål for enhver bruker av ledercoaching er avklaringen av hvilke 
kompetanser som er essensielle for en executive coach. Medlemskap i en forening er 
dessverre ikke svar på spørsmålet, i hvert fall ikke enda. Mine synspunkter er basert på over 
tyve års erfaring som samtalepartner for ledere og på de erfaringer og tilbakeldinger jeg mer 
spesifikt har gjort meg siden jeg i 1997 avholdt mitt første coachingkurs for ledere. La meg 
starte med min definisjon av ledercoaching.  

”Ledercoaching 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 vurderinger, 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.” 
 
En kompetansebasert definisjon må besvare spørsmålet ”kompetent til hva”? Min definisjon 
krever et bredt register av kompetanser. Den effektive ledercoachen vil ha psykologisk og 
pedagogisk kunnskap (bl.a. kunnskap om relevante psykodynamiske prosesser; om endring 
og om menneskelig utvikling), forretnings- og virksomhetskunnskap, organisatorisk kunnskap, 
kunnskap om coaching som fag, de nødvendige coachingferdigheter (som f. eks. ICFs 11 
kjerneferdigheter) til å kunne gjennomføre relevante coachingsamtaler. Sist, men ikke minst 
kreves et sett med personlige egenskaper og egnethet som tjener som grunnlag for disse 
kompetansene og ferdighetene. Husk at en ledercoach kan ha betydelig skjult makt i 
coachingrelasjonen og det krever yrkesetisk refleksjon fra coachens side for å håndtere dette 
godt. Hvordan kan man også overhode tenke seg at 1-1 ledercoaching skal gi effekt hvis 
coachen ikke legger vekt på og kan forstå den virksomhetsmessige og organisatoriske 
sammenhengen lederen fungerer i?  
Les hele artikkelen om hvilke krav du bør stille, på min hjemmeside.  

Invitasjon til kurs i AchieveBusinessCoaching 
Nytt påbygningskurs for coacher og prosesskonsulenter starter i midten av januar 2006. 
Begrenset deltakelse. Tidlig påmelding anbefales. 



Lenkesamling  
Mindstep: http://www.mindstep.no/cparticle277759-366.html    
Knut Isachsen, Menneske først: 
http://www.bokkilden.no/ProductDetails.aspx?ProductID=8247603004&CatalogName=Books&
CategoryName=BIC_YXRH      
The McClelland Centre: http://www.haygroup.ca/knowledge/
Katter og hunder: http://www.michaelgrinder.com/index.htm  
Peder Wroldsen: http://www.interaction.no/sider/frameset.htm  
Bedriftsrådgiverforeningen: http://www.bedriftsraadgiver.no/  
ABCoaching: http://www.frostmann.com/ABCcoaching.htm 

Takk for at du leste helt hit. Ha en riktig strålende november. Neste nummer kommer til jul. 
 

 
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 Ledelse & Lederskap , så send e-posten i retur med AVMELDING i emne-
/subject-feltet 

Coaching is the breakfast of champions ®  
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