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Å være en del av Peak

Dette er skrevet til deg som er medarbeider i Peak Consulting 
Group for å kle på deg best mulig som representant for Peak. 
I takt med at firmaet vokser, blir det stadig viktigere å føre en 
intern dialog om hvem vi er og hva vi står for. Det er ikke nok 
å være gode hver for oss. Skal vi stå sterkt som virksomhet og 
ikke kun som en samling individer, må vi møtes i en felles kultur 
basert på felles verdier.

Vi snakker noen ganger om Peak-familien. Det er et uttrykk for 
at våre styrker ligger i vår omtanke for hverandre og at vi er oss 
selv  i møtet med både kolleger og kunder. Utover din faglige 
kompetanse er du blitt rekruttert med utgangspunkt i at din til-
nærming til arbeidet og til andre harmonerer med det vi gjerne vil 
stå for. Derfor har vi full tiltro til deg som ambassadør for Peak.

Likevel kan det være godt med noen retningslinjer for det å være 
en del av firmaet. Du kan se dette heftet som et utgangspunkt.

Ved å tilpasse våre felles verdier til hverandre internt, sikrer vi 
at kunden alltid opplever samme høye standard i samarbeidet 
med oss.
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De neste sidene beskriver det vi oppfatter som Peaks DNA – 
altså kjernen i hvem vi er, hva vi gjør, og hvorfor:

• Først kan du lese om vår forståelse av god adferd – hva 
våre verdier konkret betyr for hvordan vi oppfører oss overfor 
kunden og hverandre i dagliglivet.

• Deretter finner du et avsnitt som går litt mer i dybden på 
våre tre verdier

• Og endelig har vi skrevet Peaks historie, som svarer på 
hvordan verdiene har oppstått, hvor vi står i dag som firma 
– og hvor vi skal hen strategisk og praktisk

Har du spørsmål må du aldri nøle med å kontakte oss i ledelsen. 
Din nysgjerrighet er med på å drive Peak fremover.

Patrick Sorrentino
Administrerende direktør
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Peaks forståelse av god adferd

På tvers av stab, konsulent- og opplæringsvirksomheten er Peak- 
medarbeiderens aller viktigste kvalifikasjon å kunne effektivt 
adressere kundens problem med respekt for deres situasjon, 
medarbeidere og historie. Vi leverer kvalifisert input og bruker 
vår tid fornuftig. Nettopp høy faglig standard og sunn fornuft er 
nøkkelord i Peak, og det er egenskaper du besitter. Derfor har 
vi full tiltro til din dømmekraft. Er du i tvil, så spør en kollega. Vi 
har alltid tid til å hjelpe deg med å vurdere en sak. 

Staben er virksomhetens ryggrad
Med stab mener vi ansatte på våre kontorer, som omfatter en rek-
ke funksjoner, herunder økonomi, IT og markedsføring. Sammen 
med kollegaene på kontoret utgjør du som stabsmedarbeider 
virksomhetens ryggrad, som våre tjenester er bygget opp rundt. 
Etterhvert som Peak vokser, beveger vi oss vekk fra bleksprut- 
oppgavene i retning av flere rene faglige stabsprofiler, med mer 
faglig fordypning. Vi er dog ikke større enn at du oftest vil være 
den eneste av ditt slag. Derfor er din input en ettertraktet vare. 
Ingen, eller få andre, kan gi samme perspektiv på tingene som 
deg, om du f.eks. er grafiker eller økonomimedarbeider. Din 
faglighet er like viktig som noen andres. Det er bare gjennom 
de observasjoner som du deler med oss at vi kan bestemme 
hvordan vi griper tak i tingene. Din faglige vinkel er verdsatt.

Selv om blekksprutene har passert er det fortsatt nødvendig å 
se på helheten og den service-funksjonen som staben utgjør 
samlet sett. Det er viktig at Peaks stabsmedarbeidere forstår at 
de i deres funksjon understøtter selgere, opplæringsavdelingen, 
konsulenter og undervisere i feltet. Vi ser det som en naturlig del 
av stabsoppgaven å trå til når det er bruk for hjelp.

Vi leverer kvalifisert input og 
bruker vår tid fornuftig.
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Mer enn et konsulenthus
Peak har siden 2008 bygget opp en solid opplæringsavdeling 
med en omfattende kursportefølje. På våre kurs understøtter 
vi våre medarbeideres og kunders faglige utvikling, så de blir 
mer effektive og kompetente i sitt arbeid. Vi er i dag markeds- 
ledende på det danske kursmarkedet og avholder både “åpne” 
og selskapsinterne kurs.

Som medarbeider i opplæringsavdelingen arbeider du tett sam-
men med kunder, undervisere, samarbeidspartnere samt kolle-
ger i resten av virksomheten. Du forstår å holde hodet kaldt og 
ha fokus på “ballen” samtidig som du har en uformell tone krydret 
med humor. Som en del av Peaks opplæringsavdeling har du øye 
for leveranser av høy kvalitet, og du er behjelpelig med sparring 
rundt riktige valg for våre kunders neste kompetanseløft.

Hverdagen som konsulent
Peak er kjent som et konsulenthus som hjelper med å omsette 
strategier til målbare resultater. Skal man som konsulent bidra til 
å gjøre gode hensikter om til konkrete handlinger, må man både 
forstå kundens utgangspunkt, og tørre å utfordre tankegangen. 
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Det krever selvfølgelig at man har den faglige verktøykassen 
i orden, men enda viktigere krever det sterke menneskelige 

Posisjonerer man seg som 
ekspert, fraskriver man seg 
retten til å feile, og dermed 
ryker troverdigheten.

kompetanser. Her skiller konsulentrollen seg ikke fra andre sam-
arbeidsformer.

Allikevel viser erfaring at det ofte er de små tingene i hverdagen 
som kan by på hodebry, særlig som ny konsulent. Hvordan skal 
jeg kle meg? Kan jeg bruke tid på å gå til kaffeautomaten? Kan 
jeg spise lunsj med de andre? Det er et sunnhetstegn å stille slike 
spørsmål, for det viser at man er bevisst på sin fremtoning, og det 
er første skritt i god oppgaveløsning. Svarene kan ikke skrives 
ned i en manual, for nye spørsmål vil alltid oppstå. Løsningen 
er at man bruker sin sunne fornuft og tilpasser seg den kulturen 
man befinner seg i. Man kler seg sjeldent i slips og jakke på et 
kommunekontor, men man drikker gjerne en kopp kaffe og går 
til frokost med samarbeidspartnerne. For vi er jo ikke maskiner, 
men mennesker, som kanskje når frem til et enda bedre resultat 
gjennom de uformelle samtalene. Vi oppfører oss kort sagt som 
den gode medarbeider hvor enn vi er.

Peak har i sine rundt ti år vokst i et rolig tempo. Det har vi fordi 
det ikke kun er vekst, men også den gode oppgaveløsningen 
vi er opptatt av. Vi sitter ikke og varmer stolen hos kunden hvis 
oppgaven er løst, og vi sier heller nei hvis vi mener vi ikke er de 
rette til å hjelpe med en utfordring. Det er en kongstanke hos 
Peak, at man som konsulent blir kjøpt – frem for at man selger 
seg selv. Det sier vi ikke for å virke hellige – selvsagt er inntjening 
et mål. Men vi tror på at det er en bæredyktig forretningsmodell 
når gode resultater fører til nye oppgaver. Det er alltid fint å kunne 
peke på nye muligheter man kan hjelpe kunden med å løfte. 
Men salg er resultatet, ikke utgangspunktet. I Peak skal vi alltid 
kunne stå hundre prosent inne for de prosesser og løsninger vi 
bringer på banen.

Viktigst er det å være åpen om hva man kan og ikke kan. Vi er 
kundens betrodde sparringspartner – ikke eksperter. Posisjone-
rer man seg som ekspert, fraskriver man seg retten til å feile, og 
dermed ryker troverdigheten. Alle kommer nå og da til et punkt 
der kunnskapen ikke strekker til. Da er det fint å erkjenne det, og 
heller komme tilbake med et svar når man har undersøkt saken.

En god relasjon er hjørneste-
nen i et fruktbart samarbeid.
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En stor del av vår forretning avhenger av bemanningsoppgaver, 
hvor man er utplassert hos en kunde for en periode. Du vil med 
andre ord ikke se dine kollegaer hver dag, og derfor krever det 
naturligvis en ekstra innsats å sørge for at du er fortrolig med 
vår kultur – enten du er ny i konsulentrollen eller har mange års 
erfaring. Det er både virksomhetens og din egen oppgave å se 
til at dette skjer. Som virksomhet har vi plikt til å sette sammen 
dine oppgaver, slik at du har mulighet til å sparre med kolleger 
med lengre ansiennitet i virksomheten. Som konsulent har du 
plikt til å spørre når du er i tvil om do’s and don’ts.

Rollen som foreleser
Suksessen til Peaks opplæringsavdelings står og faller med 
gode forelesere. Hos oss er en god foreleser også en god kon-
sulent. Vi er overbevist om at god formidling innenfor vårt område 
krever solid og oppdatert erfaring. Vi planlegger derfor slik at 
undervisningen høyst fyller halvparten av arbeidstiden for den 
enkelte, slik at det fortsatt er tid til å holde ferdighetene vedlike 
ute hos kundene.

Når du underviser på Peaks kurs, har vi valgt deg for din evne til å 
forstå kursdeltagernes modenhet, akkurat som en konsulent bør 
gjøre. Samtidig har vi vurdert at din formidling er erfaringsbasert, 
levende og faktisk løfter deltagernes kompetanse. Målet er ikke 
å utstede en sertifisering – det kan utmerket klares via selvstu-
dier. Undervisningen er det ekstra, som via case-eksempler  
og avklarende dialog gjør deltagerne i stand til umiddelbart å an-
vende sin nye kompetanse når de er tilbake i egen organisasjon.

Som underviser vil du ha en stor kontaktflate, og derfor er du 
en minst like viktig ambassadør for Peak som personalet og de 
øvrige konsulentene, enten du er fast ansatt eller assosiert. Det 
er virksomhetens oppgave å sette deg i stand til å fremstå som 
Peaks representant, og har du bruk for noe i den forbindelse 
må du si ifra.

Hos oss er en god foreleser 
også en god konsulent.
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Peaks verdier

Peaks forståelse av god adferd er grunnleggende i våre verdier. 
Vi tror fullt og fast på at vi kan skape resultater uten at gå på 
kompromiss med verdisettet. At det eksempelvis lønner seg i det 
lange løp å arbeide med å gjøre seg selv overflødig hos kunden. 
Utgangspunktet er tre kjerneverdier: Integritet, kompetanse og 
engasjement, som hver enkelt er underbygget av et sett nøkkelord, 
som guider våre beslutninger som virksomhet og som enkeltindi-
vider i hverdagen. 

Integritet
Peaks ambisjon om å alltid levere faglig solide og dokumenterba-
re løsninger stiller ikke kun krav til oss selv, men også til kunden. 
Riktig oppgaveløsning krever riktige rammer og betingelser. For 
Peak vil vår analyse av hva som faktisk skaper verdi alltid stå 
over hva kunden eventuelt selv har formulert. Sånn må det være, 
for om man ikke tror på sin egen vurdering kan man ikke hjelpe 
andre. Et viktig punkt her er at vi alltid er beslutningsorienterte 
og kunden er selvfølgelig alltid velkommen til å ta en annen 
beslutning enn den vi anbefaler.

Integritet er tett knyttet til mot og ærlighet. Mot til å stå ved sine 
faglige vurderinger og sine eventuelle begrensninger, og mot til 
også at kunne si nei takk til en oppgave. Konsekvensen av denne 

Mot
Ærlighet
Ordentlighet
Lojalitet

KOMPETANSERINTEGRITET

ENGASJEMENT



Peaks historie · 13

faglige integritet er at våre kunder vil kunne oppleve Peak som 
en krevende samarbeidspartner. I praksis vil de oppleve å bli 
utfordret på alt fra aktuelle forhold til perspektiver på fremtiden. 
Men de vil også kunne oppleve at Peak leverer sammenheng i 
handlinger, metoder, prinsipper og ambisjonsnivå. At vi leverer 
mer enn forventet. Ærlighet, fordi alt vi gjør skal være transparent 
for de involverte parter og kunne tåle å bli lagt frem. Ærlighet, 
fordi vi ikke har noen samarbeid, og ikke mottar kommisjon fra 
produktleverandører, som kan bringe vår oppriktige ivaretakelse 
av våre kunders interesser i tvil.

For Peak starter og slutter vår posisjon i markedet med ordent-
lighet. Kun da gjør man seg fortjent til den tilliten som må være 
til stede for at vi kan skape verdi for kunden. Vi vil være kjent 
for å alltid holde avtaler, å alltid yte etter beste evne og alltid 
stille krav og si time-out, når situasjonen krever det. Kunden må 
aldri være i tvil om Peaks lojalitet. Vår dagsorden er alene å nå 
frem til beste løsning. Vi foretar uavhengig rådgivning og mottar 
ingen returhonorarer eller lignende fra produktleverandører eller 
andre interessenter.

Kompetanser
I Peak vil vi være de dyktigste når det kommer til faglighet, og 
vi er Nordens høyest sertifiserte konsulenthus innen vårt fagfelt. 
Vårt sertifiseringsnivå er dog bare en veiledning. Vi skal vurderes 
på våre resultater, og de oppnår man kun når den rette teoretiske 
kunnskapen kombineres med stor praktisk erfaring. Man skal ha 
testet ut sin kunnskap i praksis for å virkelig vite hva man snakker 
om. Kun på den måten blir man i stand til å levere løsninger fit for 
purpose, frem for formålsløst å selge hele rammeverk. 

Man skal også gjerne ha prøvd og feilet, for det er ofte der 
den største læringen ligger. Ingen blir hverken konsulent eller 
underviser på Peaks kurs uten å ha hatt fingrene i jorden, brent 
seg på sine feil, og lært av det. Først da har man troverdigheten 
til å kunne bistå andre i deres oppgaveløsning.

Faglig kunnskap og erfaring kan bringe en langt, men man kom-
mer først helt i mål når man samtidig har de rette menneskelige 
kompetansene. Man må forstå og møte sine samarbeidspartnere 
der de er, og være oppmerksom på deres forutsetninger og 
organisatoriske historie, hvis man skal møte dem i øyehøyde. 

Faglighet
Læring
Menneskelighet
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Menneskelighet er et must hos Peak, i den forstand at man 
må kunne etablere en god og naturlig relasjon til de man jobber 
sammen med. Som en del av Peak behøver man ikke engasjere 
seg som privatperson, men man må ha sin personlighet med på 
jobb og være innstilt på å dele sin innsikt med andre.

Med ambisjonen om å være faglig ledende følger visse forplik-
telser til Peak som arbeidsplass. Vi er innstilt på å kontinuerlig 
investere i videreutdanning, kunnskapsdeling og forskning. I 
tillegg er det et felles ansvar i Peak å holde hverandre oppdatert, 
at vi er aktuelle og relevante for våre kunder og får brukt vår 
kompetanse og erfaring hver gang.

Engasjement
I Peak bryr vi oss om hverandre og våre kunder. Vi tror at det i 
en oppriktig interesse for våre omgivelser ligger et engasjement, 
som både gir oss selv energi som smitter over på våre kunder.

Sånt kan man ikke bare bestemme seg for, eller dyrke kunstig. 
Engasjement kommer ut fra faglig nysgjerrighet og en forståelse 
av motivasjon og mening i arbeidet – som igjen kommer av at 
man faktisk liker sine oppgaver. Derfor anstrenger vi oss i Peak 
for at man som medarbeider er involvert i oppgaver man finner 
interessante og har lyst til at ta eierskap til, samt at arbeidet kan 
forenes med et godt familieliv. Mening i arbeidet er også at arbeidet 
ikke er alt.

Ikke alle oppgaver kan være like interessante, men man må alltid 
kunne møte kunden med ansvarlighet og grundighet, mens rutine 
aldri må prege oppgaveløsningen. Forsvinner fokus fra grundighet 
og flid, vil kvaliteten i arbeidet falle uavhengig av hvor mange gode 
resultater man tidligere har prestert. Og det kan ingen være tjent 
med. Når Peak er engasjert i oppgaven skal kunden kunne regne 
med at konsulenten er oppsøkende og utfordrende uten å være 
påtrengende. Vi sitter ikke og venter på anvisninger, men agerer 
proaktivt i dialog med kunden for å avdekke hvor vi best kan bidra.

Vi setter en ære i å være lyttende, jordnære, fordomsfrie og 
usnobbete. Vi vil alltid søke å oppnå en tillitsfull relasjon, hvor 
det kan snakkes direkte og ærlig. Så blir veien til suksess kortere 
for begge parter.

Mening
Flid
Proaktivitet



Peaks historie · 15



Peaks historie 2018

Hvor kommer vi fra? Og hvor skal vi hen?

Enten du er ny i selskapet eller har vært med fra 
starten, har du et naturlig behov for å forstå butikken 
du er en del av.

Peaks historie bidrar til å gi oss en felles forståelse 
av strategisk retning ved å svare på spørsmålene: 
Hvor er vi fra, hvor vi er nå, hvor vi går – og hvorfor.

Nye kapitler vil bli lagt til i årene som kommer. Vi 
håper du vil bidra til å skrive dem.

16 · Peaks historie
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1. Hvor kommer vi fra?

Hva er Peaks historie? Hvilke tradisjoner og verdier bygger vi på?

Peak Consulting Group (Peak) ble stiftet i 2006 som et datter- 
selskap av it-konsulentvirksomheten IT Practice, i dag Asseco 
Danmark. Peak er i dag eid av Asseco-konsernet, Europas 6. 
største IT-konsern. I de første årene ble virksomhetens grunnleg-
gende antagelser og verdisett dog i høy grad formet av Patrick 
Sorrentino i hans rolle som direktør og grunnlegger.

Patrick var tidlig i sitt arbeidsliv ansatt som managementkonsu-
lent i en større konsulentvirksomhet, og tiden i dette selskapet 
formet hans syn på forretningsledelse. På den positive siden var 
kollegaene preget av sterke relasjoner og en tradisjon for også å 
omgås utenfor arbeidsplassen. På den negative siden opplevde 
han hvordan firmaet var klar til å vike fra sine verdier så lenge 
det var penger å tjene. 

Patrick hadde særlig én spesifikk opplevelse som satte spor. 
Etter å ha løst en oppgave raskere enn forventet hos en kunde, 
ble han irettesatt av sin leder. Han utnyttet ikke muligheten til 
å (unødvendig) bli lengre hos kunden, og dermed skape eks-
tra inntjening til selskapet. Den tilnærmingen kunne ikke Pa-
trick finne seg i og søkte i stedet jobb hos it-konsulentfirmaet 
IT Practice. Firmaet levde av store utviklingsprosjekter, men 
opplevde også en etterspørsel etter mindre konsulentytelser. 
I 2006 oppfordret firmaets direktør, Torben Falholt, derfor Pa-
trick til å stifte et datterselskap for å utfylle denne muligheten i 
markedet. Dette var startskuddet til Peak, som siden har hatt 
Patrick Sorrentino som administrerende direktør og Torben  
Falholt som styreleder.

I oppstarten ble selskapet utfordret av en hurtig voksende fi-
nanskrise. Man lette etter den rette forretningsmodellen, og det var 

Skapelsesberetningen

Forretningsmodellen
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ulike forsøk på å opprette avdelinger med særlige fokusområder, 
slik som Peak Test og Peak Pharma. Man hadde også tanker om 
å skape datterselskaper i England, Sveits og Norge, men gikk bort 
fra den idéen. Det viste seg at svært tydelige faglige fokusområder 
ga den mest klare profilen i forhold til markedet og kundene. Man 
la derfor opp til et fokus på prosjekt-, program- og porteføljeledelse 
gjennom en oppdeling i Rådgivning og Opplæring, som ble en 
selvstendig avdeling i 2008.

Opplæringsavdelingen ble en viktig byggesten i firmaets fun-
dament. Orienteringen mot beste praksis rammeverk ga både 
mulighet for å utdanne egne medarbeidere og kursholdere, og 
Peaks godkjennelse som Axelos-akkreditert kursvirksomhet ga 
virksomheten et massivt løft. Samtidig fikk Peak et bredere mar-
kedsfokus, som i begynnelsen hadde vært 100 prosent privat 
sektor, men nå også kom til å omfatte offentlige organisasjoner. 

I en periode ble Peak Kurs markedsført som en selvstendig mer-
kevare med egen logo, men etter hvert ble virksomheten samlet 
under én overskrift: Peak Consulting Group, som tilbød prosjekt- 
relaterte ytelser på tvers av bransjer. Slik er det fortsatt.

Virksomheten består av en stadig voksende kjerne av fast ansatte 
medarbeidere, supplert av en rekke løsere tilknyttede assosierte 
konsulenter, som omtales som assosierte. Ambisjonen var opp- 
rinnelig å vippe balansen over mot mer fast ansatt arbeidskraft, 
men en balansert fordeling mellom ansatte og assosierte har vist 
seg å fungere best frem til nå.

I takt med at firmaet har vokst, har den faglige bredden blant 
medarbeiderne utviklet seg, men kjerneoppgaven har vært den 
samme fra begynnelsen: Peaks mål er å hjelpe kunden i mål 
via relevante, bærekraftige løsninger. Peaks fokus er dermed 
ikke kundens strategi, men gjennomføringen av denne i form av 
handlinger, forandringer og gevinster.

Peak hjelper dog ikke kunden i mål for enhver pris. Det skal skje 
på en ordentlig måte, som vi kan stå inne for. Patrick Sorrentinos 
opplevelse av å få en irettesettelse for å utføre sitt arbeid bedre 
enn planlagt (sett fra kundens perspektiv) illustrerer godt når noe 
ikke er ordentlig. Det er ikke i orden å bruke lengre tid på en opp- 

Kjerneoppgaven

Verdiene
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gave enn nødvendig bare fordi det er penger i det. Slik har man 
heller ikke selv lyst til å bli behandlet selv.

Den antagelsen er sentral for å forstå de verdiene Peak bygger 
på: kompetanser, integritet og engasjement. Å oppføre seg 
taktfullt er en god idé, fordi det øker sannsynligheten for at kunden 
kommer igjen. Men i Peak handler det også om ordentlighet for 
ordentlighetens egen skyld. Man varmer ikke stolen hos kunden, 
hvis oppgaven er avsluttet. Og man skjeller ikke ut sine medar-
beidere for å ha levert en god vare på halve tiden. På den måten 
er Peak etablert med utgangspunkt i: “Man kan gjøre det ordentlig 
og fortsatt være i business”.

De første årene foregikk nyansettelser utelukkende gjennom 
nettverket, fordi man skulle være sikker på at folk kunne levere 
varen – og fordi det var et selvstendig hensyn at den enkeltes 
personlighet passet inn i fellesskapet. Firmaet bestod av en god 
håndfull medarbeidere som nå og da også møttes til sportslige 
aktiviteter på fritiden, og flere hadde omgang på fritiden. De gode 
relasjonene økte kvaliteten i arbeidet og den faglige sparringen, 
men det var også et selvstendig ønske om å ha det godt med 
hverandre. Peak har fra begynnelsen hatt tradisjon for å avholde 
mange sosiale arrangementer – formelt og uformelt – også med 
deltagelse fra medarbeidernes familier.



20 · Peaks historie

Man har historisk snakket mye om Peak-familien som en betegn- 
else for det fellesskapet firmaet er bygget på. Familien dekker 
at folk har vært uselviske og hjulpet hverandre i en grad man 
ikke forventer å se i et normalt kollegialt fellesskap. Det har vært 
relasjoner som varer – ofte også etter at folk forlater selskapet.

Da Peak feiret ti-års jubileum var det med en medarbeidergruppe 
som i stor grad hadde vært ansatt i stort sett hele selskapets le-
vetid. Den typiske medarbeider er karakterisert ved høy faglighet 
og en vilje til både å lære og lære bort. Med det store felles- 
skapsfokus er Peak ikke et selskap som appellerer til personer 
med spisse albuer.

Til tross for dette har Peaks historie vært preget av en sterk kon-
kurransementalitet. Konkurransen har bare vært vendt utover 
mot konkurrenter i markedet. Dette avspeiles i de fem fyrtårnene, 
som gjennom en årrekke har kunnet leses i selskapets strategi:
• Én felles Peak vinnerkultur
• Bedre samspill mellom kurs og konsulenter
• Være de beste innen sitt fagområde
• Posisjonering som markedsleder
• Merkevarebygging som de beste

Fire av fem handler om å være nummer 1. Å være best har vært 
et mål i seg selv – ikke et middel for noe annet.

Fyrtårnene

Peak-familien
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2. Situasjonen ved inngangen  
til Peaks andre tiår

Hva skal med videre, og hva skal skrotes? Hvilke utfordringer står 
vi ovenfor? Hvor bør vi forbedre oss?

Peak er ved inngangen til sitt andre tiår (2018) i fin form med over 
30 fastansatte medarbeidere. På ethvert gitt tidspunkt er over 40 
assosierte konsulenter engasjert gjennom Peak, og det samlede 
antall assosierte er noe større. Den grunnleggende forretnings-
modellen – opplæring, bemanning og rådgivning sentrert omkring 
prosjektrelatert arbeid – vil fortsatt være kjernen i den bistanden 
som Peak tilbyr kunden. Peaks verdier, fellesskapet, ordentlighe-
ten og fokus på faglige så vel som sosiale kompetanser vil også 
stå sentralt i årene fremover.

Det er dog også områder, som skal endres. Peaks raske vekst 
gir naturligvis anledning til justeringer, særlig internt. Den løse 
samarbeidsformen som preger en liten arbeidsplass, fungerer ikke 
i en større organisasjon. Her må det etableres mer formaliserte 
prosesser – uten at systemene tar overhånd. Peaks partnere har 
identifisert en rekke grunnutfordringer og symptomer i så måte. 
Noen utfordringer arbeides allerede med, andre skal adresseres. 
Dette blir utdypet i avsnitt 3 og 4.

 Ledelse
  • Ledelsesstilen har vært svært uformell og holdt på få per- 
   soner. Virksomheten har dog nådd en størrelse, der de sen- 
   trale nøkkelpersonene ikke lenger kan være involvert i alle  
   prosesser og aspekter ved ledelse av medarbeidere, struk- 
   turering, koordinering og i visse tilfeller back-office-oppgaver  
   for resten av Peak. Det er etablert et mellomlederlag for å  
   imøtekomme denne utfordringen. Ledelsesorganiseringen  
   skal forankres ytterligere, for det kan fortsatt være uklart  
   hvem som har rett til å beslutte hva. Derfor havner mange  
   prioriteringer fortsatt på direktørens bord eller skjer under  
   radaren.

Det bevaringsverdige

Det utrydningstruede
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 Prosesser
  • Spørsmål som ’hvem gjennomfører hva, hvor og når’ står  
   også nå og da ubesvart. Det kan skape konflikt og innebærer  
   risiko for at noe havner mellom stolene. Peak er i en endrings- 
   prosess fra en blekksprut – til mer spesialiserte roller, hvor  
   oppgavene i stadig større grad håndteres av spesielle fag- 
   personer. Det gir en profesjonalisering, men krever også  
   bedre koordinering, så bortkastet arbeid unngås i størst mulig  
   omfang. Eksempler:
   ✓Tilbud – hvordan velger vi de oppgavene som vi gir tilbud  
    på? Er det en felles forståelse av kriterier og vinnersann- 
    synlighet? 

   ✓Markedsaktiviteter kan settes i gang uten koordinering.  
    Det gjør det vanskeligere å prioritere oppgavene for enkelt- 
    medarbeidere og å skape synergier på tvers av aktiviteter.

   ✓Rekruttering er gått fra headhunting via nettverk til bredere  
    søk i markedet. Hvordan sikres det at potensielle med 
    arbeidere likevel passer inn personlighetsmessig? Og  
    hvordan håndterer vi vedlikehold av relasjoner til våre  
    assosierte best mulig?

 Organisering
  • Det eksterne fokus i oppstartsselskaper skal suppleres med  
   en økende oppmerksomhet på å organisere de interne forhold.  
   Uformelle strukturer gir en stor fleksibilitet og sterk omstil- 
   lingsevne på en liten arbeidsplass, men kan få arbeidsform  
   og beslutninger til å fremstå lite tilpasset eller tilfeldig i en  
   større virksomhet.
  
  • Tidligere har Peaks strukturer vært bygget opp av personlige  
   relasjoner. Flere medarbeidere fra selskapets tidlige periode  
   er fortsatt ansatt, og det kan derfor være en fare for en opp- 
   deling mellom en liten kjerne av betrodde medarbeidere og  
   mange nykommere. Når de nye ikke har de samme relasjo- 
   nene å bygge på, blir de utfordret av manglende synlighet om  
   tilbud internt, ustrukturert kunnskapsdeling og så videre.  
   Dessuten kan det være en tendens til at ting trekker ut, fordi  
   (for) mange aktiviteter holdes på få hender.  
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  • Det er behov for et bedre samspill mellom opplæring og  
   rådgivning. Snittflatene er uklare, og virksomheten får ikke det  
   optimale ut av kontaktflatene til kundene på tvers av avdelin- 
   gene.

 Teknologi
  • Mange arbeidsformer har vært bundet opp mot manuelle  
   prosedyrer, f.eks. i regnskapsfunksjonen. Selskapets vekst  
   har medført at de prosedyrene nå er blitt for tunge og tidskrev- 
   ende. Det er behov for bedre teknologistøtte for stabsfunksjo- 
   nene i forbindelse med tidsregistrering, kursadministrasjon,  
   rekruttering og lignende. På samme måte er det behov for  
   en bedre teknologistøtte for kunnskapsdeling, dokumentering  
   av oppgaver som er løst godt, og så videre.

 Styring av insentiver
  • De fleste medarbeidernes kompensasjonsmodeller har hono- 
   rert at man bruker mest mulig tid borte fra firmaet. Det er  
   kontraproduktivt i forhold til den enkelte medarbeiders moti- 
   vasjon for å medvirke til å bygge opp selskapet.

 Balanse i kundesammensetningen
  • Peak har få, meget store kunder samt en rekke mindre en- 
   gasjementer. Det kan være en fordel for kunnskapsdeling  
   og gode relasjoner mellom konsulentene når flere er enga- 
   sjert samme sted - men det er samtidig sårbart hvis en for stor  
   del av omsetningsgrunnlaget er samlet på få aktører. En  
   bredere kundesammensetning minsker risikoen ved avslutning  
   av engasjementer. Det gir samtidig bedre muligheter for om- 
   plasseringer hvis en konsulent blir demotivert etter lengre tid  
   hos samme kunde.
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3. Hvor skal Peak hen?

Hva er den valgte veien de kommende årene?

Peaks kurs de neste årene vil ikke avvike nevneverdig fra de 
tidligere årene. Det vil heller være snakk om tiltak som imøtekom-
mer de skisserte utfordringene i avsnitt 2, så vi kan bevare den 
overordnede retningen. Peaks kjerneoppgave vil fortsatt være å 
hjelpe kunden i mål gjennom relevante, bærekraftige løsninger 
relatert til prosjektledelse.

Av Peaks strategi fremgår det at der målet i 2015-17 var å konso-
lidere samt profesjonalisere våre tjenester, design/merkevarebyg-
ging og kommunikasjon, så er fokus i 2018-2020 å fremstå som 
et toneangivende managementhus og thought leader i markedet.

Analysen er dermed at vi har best mulighet for å løse vår kjer-
neoppgave ved å innta en mer sentral posisjon i markedet for 
managementopplæring og rådgivningstjenester.

Konkret er ambisjonen i 2020 å beskjeftige 45 fastansatte med-
arbeidere, skape en omsetning på 120 millioner kroner og oppnå 
et overskudd på 12 millioner kroner.

Strategien
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4. Hvordan kommer vi dit?

Hvem gjør hva, hvor og når?

Resonnementet er altså følgende: Peak skal fortsatt være i stand 
til å hjelpe kunden i mål. Det krever en styrking av de interne 
stabsfunksjoner, fordi firmaet vokser. Samtidig krever det at Peak 
posisjonerer seg som et toneangivende opplærings og rådgiv-
ningshus utad – både ovenfor potensielle kunder, konkurrenter og 
kolleger. Det skal derfor arbeides med en fortsatt organisatorisk 
profesjonalisering i den interne organisasjonen og en rekke juste-
ringer i de eksternt rettede delene; tilgangen til oppdrag, kunden 
og virksomhetens markedsføringsaktiviteter.

Innsatsområdene som skal løfte oppgaven er skissert i Peaks 
2020-strategi. De er:

 Prosesser
 Internt er det behov for en modning på alle prosesser. Rekrut- 
 tering og tilbudsarbeid skal primært håndteres av medarbeidere  
 med spesiell innsikt i området, og deres involvering med resten  
 av organisasjonen, inkludert kontakten til de assosierte konsu- 
 lentene, skal optimaliseres. Kunnskapsdeling har inntil nå fore- 
 gått uformelt kollegaer imellom. Det kan det fortsatt gjøre, men  
 det skal også arbeides med en formalisering, når det gir mening,  
 så individenes kompetanse samles til et felles kunnskapsgrunn- 
 lag, som alle medarbeidere kan bygge på. Dessuten skal det  
 i større grad arbeides med årshjul, ikke minst i staben, så vi blir  
 bedre til å koordinere aktiviteter sentralt.

 Organisering
 Optimaliserte prosesser fungerer kun hvis menneskene bak  
 kjenner og utøver sine respektive roller og ansvar. Derfor skal  
 det arbeides med å tydeliggjøre de oppgavene som er forbundet  
 med den enkelte medarbeiders rolle, om man så er mellomleder,  

Resonnementet bak  
strategien
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 fagansvarlig, tjenesteansvarlig eller annet. Insentivstrukturer  
 justeres så de støtter behovet for å styrke Peaks interne orga- 
 nisering. På samme måte skal grensene mellom de forskjellige  
 rollene være klare. I det hele tatt skal det være et skarpt fokus  
 på Peaks organisering. Det er først i det øyeblikket, når man går  
 over til en mer formell struktur, at man går fra å være en sam- 
 ling av mennesker til en spesialisert organisasjon – og det er  
 det behov for etter hvert som selskapet vokser. Særlig skal sam- 
 arbeidet mellom opplæring og rådgivning strømlinjeformes, både  
 hva angår foreleseravtaler, bruk av kundedatabase, oppbygning  
 av merkevareverdi og synergieffekter forøvrig.

 Teknologi
 Bedre prosesser skal forsterkes gjennom bedre organisering  
 – og både prosesser og organisering skal understøttes av bedre  
 teknologi. Dette gjelder innenfor kursbooking, webside, time- 
 registrering, sourcing og fildeling.

 Informasjon
 Aktivitetene skissert i punktene ovenfor skal medvirke til at en 
 hver har riktig kunnskap tilgjengelig på riktig tidspunkt. I en travel  
 hverdag skal ikke medarbeiderne oversvømmes med irrelevant  
 nytt, men den enkelte skal ha adgang til den informasjonen som  
 er nødvendig for at man kan utføre sitt arbeid mest effektivt. Det  
 kan f.eks. være koordinering av tilbudsmateriale, markedsfø- 
 ringsaktiviteter, inspirasjon til workshops og annet.

 Kultur
 Det krever en aktiv handling for å bevege seg fra å ha en felles  
 måte å tenke på, til å etablere en spesialisert organisasjons- 
 kultur. Kultur kjennetegnes ved at mentaliteten aktivt viderefø- 
 res til nye medarbeidere, eksempelvis ved å snakke åpent om  
 relasjonen til hverandre, oppgaven og kunden, samt forventede  
 handlingsmønstre i bestemte situasjoner. Peak skal jobbe med  
 å synliggjøre den tenkemåten som er dypt forankret i medar- 
 beidere med høy ansiennitet, overfor nye kollegaer. Her er be- 
 skrivelsen av firmaets DNA, verdier, kjerneoppgaven og historien  
 sentrale verktøyer, som så senere skal materialisere seg i hver- 
 dagen. Ledelsen har et særlig ansvar for å drive kulturutviklin- 
 gen. I det hele tatt er ambisjonen å kontinuerlig styrke ledelses- 
 kompetansene i årene fremover.
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 Kommersielt
 I den kunderettede delen skal antallet engasjementer i privat  
 sektor økes, og det skal arbeides med tydeligere tjenester. Peaks  
 faglige disipliner vil grunnleggende være uendret, men det skal  
 etableres mer tverrgående løsningskonsepter. En tydeligere  
 tjenesteprofil vil også være gunstig ved rekruttering av nye med 
 arbeidere.

 Omsetningsfordelingen mellom opplæring og rådgivning vil være  
 relativt uendret, mens balansen mellom rådgivning og beman- 
 ning vil vippe ytterligere i bemanningens favør. En god del av  
 bemanningsoppgavene vil fortsatt håndteres av assosierte kon- 
 sulenter. Når det gjelder de interne konsulentene er ambisjonen  
 å styrke dreiningen vekk fra solobemanninger til flere teamsalg.  
 Det vil øke kunnskapsdeling, øke kvaliteten på våre leveranser  
 og styrke selskapskulturen.

 Hensikten med å forankre oppgavene høyere i kundens orga- 
 nisasjon er å gi en bedre drivkraft for eventuell utvidelse av  
 engasjementet. Ved inngangen til 2018 responderte Peak mest  
 på kundenes egne henvendelser, fordi markedet var i oppsving.  
 Slik vil det ikke alltid være. Derfor skal Peaks evne til å handle  
 mer proaktivt i forhold til kundens behov økes, slik at firmaet er  
 rustet til tider med lavkonjunktur.

 Innen marketing skal det skje en fortsatt profesjonalisering, så  
 de kommersielle og rekrutteringsmessige ambisjonene oppnås  
 best mulig.

87 million DKK omsetning 120 million DKK omsetning



Peaks historie · 31

Strategisk
målsettinger

PROSESSER

ORGANISERING

TEKNOLOGI

INFORMASJON

KULTUR

KOMMERSIELT

Tid2018 2019 2020 2021



32 · Peaks historie



Peaks historie · 33

Peak sett i bakspeilet …

I et nøtteskall har Peak vokst som et selskap som har orientert 
seg mot ordentlighet, dyktighet og skarp konkurranse med andre 
aktører i markedet. Fellesskapet har vært sterkt internt, mens det 
utadrettede bildet har vært den ensomme fjellklatreren, som er 
alene om å nå toppen som den beste. Kravene til medarbeiderne 
har tradisjonelt vært at man er preget av en jakt etter å være den 
beste, gjøre en forskjell og være oppriktig interessert i å skape 
det beste prosjektet for kunden.

Kjernefortellingen i et  
nøtteskall

… og i krystallkulen

I årene fremover vil vi bygge på de samme prinsippene – med 
modifikasjoner. Kjernen i vårt arbeid er fortsatt å hjelpe kunden 
i mål gjennom bærekraftige løsninger. Men vi vil ha et sterkere 
fokus på å styrke de interne forholdene, så selskapet ikke knekker 
på midten, mens vi vokser. Dels ved å profesjonalisere våre stabs-
funksjoner og dels ved å optimalisere arbeidsrelasjonene mellom 
oss. Samtidig vil vi anstrenge oss for å fremstå skarpere og mer 
relevante i våre tjenester. Den ensomme fjellklatreren med sitt mål 
om å være den beste vil bli erstattet av lagspillerens ambisjon om 
å alltid bli bedre. Bedre i faget, til å hjelpe kunden – og til å hjelpe 
hverandre med å hjelpe kunden. 
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Peak Consulting Group
Karenslyst Allé 53 
0279 Oslo

info@peakconsulting.no
peakconsulting.no

Peak gjør Norden dyktigere, fordi vi har dyktige 
ansatte som deler med andre for at de igjen skal 
bli dyktigere. Nettopp menneskene er essensielt 
for oss. Vi er opptatt av at kunden som møter oss 
opplever en jordnær, lyttende og tillitsvekkende 
sparringspartner. Det er vår styrke i et nøtteskall. 
I dette heftet kan du lese om hva det konkret vil si.

Vi mangler ikke ord om hvem vi er, og hvor vi skal. 
Dog blir ord kun til mer enn ambisjoner, når de 
omgjøres til handling. Det krever at vi fastholder 
en felles kultur i takt med at vi vokser. Festtaler og 
adferd skal alltid henge sammen. Den ambisjonen 
skal du måle oss på.




