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HVER LEDER SIN COACH? 

Afsluttende opgave på  MASTERCOACH UDDANNELSE  i  Leadership & Teamcoaching  

 

Projektidé 

 

Jeg har igennem de sidste 12 arbejdet med individuel ledertræning – oftest konceptuelt og 

primært med udgangspunkt i det personlige lederskab. Derudover har jeg i kursuskonteksten 

”Selvorganisering & stresshåndtering” arbejdet med det individuelle møde som 

omdrejningspunkt.   

Min erfaring er, at ”Godt lederskab skabes af ledere med overskud og overblik ”- og min påstand 

er, at den enkleste, billigste og mest nyttige metode til at opnå dette, er coaching. Heraf titlen på 

denne opgave: Hver leder sin coach 

Men er der belæg for denne hypotese? Hvad siger forskningen? Hvad siger lederne? Hvilke 

coachkompetencer er påkrævet,? Hvordan og hvor ofte?  

Jeg vil i mit mastercoachprojekt gerne afprøve hypotesen og bruge opgaven konkret som forlæg 

for et FOREDRAG om samme for på den måde at bibringe min forretning en ny dimension. 

Min fremgangsmåde og metode i opgaven vil være et miks af Interviews, research, beskrivelse af 

relevante modeller og værktøjer- alt sammen iblandet egne erfaringer og udvalgte citater. 

 

  Annette Tindborg 

Godt lederskab skabes kun af ledere med OVERSKUD OG OVERBLIK  
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  Executive summary 

 

Gennem tilgængelige undersøgelser, teori og forskning samt egne erfaring suppleret med interviews af 8 

udvalgte succesrige ledere fra forskellige brancher, har nærværende opgave ”Hver leder sin coach?” til 

formål at tilvejebringe og balancere grundlaget for et foredrag om samme emne. 

I første afsnit behandles det personlige lederskab som omdrejningspunkt for de ledelsesmæssige 

præstationer, og hvordan coaching og sparring kan bidrage hertil. Sammenfattende ser det ud som om 

personlig udvikling og forskellige facetter af det personlige lederskab, er afgørende for hvordan hverdagens 

kompleksitet håndteres succesfuldt. Kravene til lederne er høje, og det handler især om evnen til at 

fokusere, afbalancere, eksekvere og kommunikere. Forskellige undersøgelser og erfaringer indikerer, at 

netop sparring og coaching har en høj nytteværdi i det spændingsfelt lederne konstant færdes i, ikke mindst 

fordi en guided ”timeout” i dagligdagen udfordrer valg og perspektiv, således at trivsel og performance 

opretholdes, og, eller udvikles. 

I andet afsnit udforskes kernen i den individuelle sparring og coaching, selve coachingplatformen nærmere, 

og her defineres og uddybes begrebet ”den coachende samtale.”  Coachingplatformen er understøttet af 

forskellige piller, som hver især bidrager til det tillidsforhold, som er afgørende vigtigt for, hvorvidt coaching 

skaber nytte og bliver succesfuld. De vigtigste piller vurderes at være form, stemning, stil, erfaring i samspil 

med nøgleprincipperne ansvar, positiv psykologi og eksekvering. 

I tredje afsnit sættes der fokus på udvalgt forskning og empiri indenfor områderne international 

forretningsledelse, offentlig ledelse og indlæringsmodeller. Denne forskning og empiri peger på, at den mest 

kraftfulde lederudviklingspraksis har en høj grad af interaktivitet. Det være sig i form af coaching og 

mentoring, som ”peer-to-peer” træning, hvor ledere træner ledere, eller igennem handlingsbaseret læring, 

hvor dagligdagen og livets udfordringer bruges som øvebane.  

I fjerde afsnit inddrages resultaterne af egne interviews af 8 fremtrædende danske ledere, som blev spurgt 

ind til fire områder: Personligt Lederskab/overskud og overblik i dagligdagen, Individuel træning, tesen 

”Hver leder sin coach” og coachkompetencer. 

Det var interessant at interviewe de 8 ledere, ikke kun på grund af de værdifulde og indsigtsfulde udsagn og 

holdninger der kom for dagen, men også fordi det var tankevækkende, at observere de erkendelser som 

interviewet i sig selv medvirkede til at frembringe blandt lederne. Denne iagttagelse bekræfter i sig selv 

betydningen af at have en samtalepartner i et magtfrit rum. 
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Alle de interviewede ledere er enige om at personligt overskud og overblik er vigtigt, og at en god fysik og 

balance på livshjulet er afgørende elementer for vedligeholdelsen af det fornødne mentale beredskab. 

Interviewene afslørede også, at strategierne for at oppebære overskudstilstanden under det meget hårde 

arbejdspres er forskellige. Visse elementer var dog gennemgående, herunder god forberedelse, prioritering 

og tillidsfulde relationer. Hos de interviewede ledere var der vidt forskellige praksis omkring coaching og 

sparring. I enkelte tilfælde skete dette med hjælp fra en professionel partner, i andre tilfælde via netværket 

eller familiemedlemmer, men det er afgørende for alle at have en ventil for frustrationer og et rum for 

direkte og ærlig feedback. 

I forhold til at sikre egne lederes optimale performance, påtager et flertal af de adspurgte ledere sig rollen 

som coach og påpeger nødvendigheden af, at tage sig tid til denne opgave. Et fåtal stiller coaching 

muligheden til rådighed som en generel ordning. Der forventes at lederne selv giver udtryk for deres behov, 

alternativt aftales et formaliseret forløb typisk i forlængelse af MUS, men tanken om at stille det til 

rådighed var ikke fjern, dog typisk på chefniveau. 

Formuleringen ”hver leder sin coach” har to dimensioner. Den kvantitative som der ikke er entydig enighed 

om, og den kvalitative, hvor der er enighed om at udsagnet giver mening, da tillid er en afgørende; men 

også individuel overvejelse i en coachsituation.  

 Undersøgelsen afslørede også en samstemmende opfattelse af, at de vigtigste kompetencer for en 

professionel coach er livserfaring  og personlighed snarere end uddannelsesmæssig eller professionel 

baggrund. 
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Det personlige lederskab som omdrejningspunkt for ledelsesmæssige 

præstationer. Hvordan kan coaching/sparring bidrage? 

 

Definition på Personligt Lederskab 

”Det er vores valg, der viser folk hvem vi i virkeligheden er” – sådan siger rektor på Hogwarts, 

Albus Dumledore, til Harry Potter, da han indser , at han også besidder Lord Voldemorts mørke 

sider og derfor har valget mellem det gode og det onde. 

Ovenstående er formuleret af rektor for Henley Business School, Chris Bones, som er ekspert i 

personligt lederskab og som mener at Voldemort er den, som beskriver personligt lederskab 

bedst. Han fortsætter: 

”Det handler ikke om fine MBA-titler og andre fine uddannelser, men om hvad du gør med det du 

ved. Din karakter og integritet er lige så vigtig som dine evner”1 

Paul J. Meyer grundlagde i 1960 et selskab i Texas, med det formål at ”motivere mennesker til at 

udnytte deres  muligheder fuldt ud”. Han har været min store inspirator i mit arbejde med 

Personligt Lederskab, og definerer det således: 

”Personligt Lederskab er din selvsikre evne til at tænke krystalklart på en sådan måde, at du er i stand til at 

afstikke en præcis kurs for dit eget liv, at forpligtige dig selv til at bevæge dig på den kurs og så beslutsomt 

udføre de handlinger, der kræves for at erhverve, udføre eller blive, hvad målet kræves”2 

Efter at have været sparringspartner for mange ledere i deres arbejde med at udvikle deres 

lederskab, er jeg selv endt op med en meget kort definition,- at  ”have overskud og overblik”,- en 

kvalitet, der udgør en integreret del af hverdagslivet, hvor det handler om at lede sig selv. En 

kvalitet som kommer til udtryk i reaktionsmønstre på dagligdagens kompleksitet og udfordringer. 

 

                                                           
1
 Ingeniøren 25. April 2008 

2
 Lederudviklingsprogrammet ”Personligt Lederskab”, Paul J.Meyer 
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Men hvad indebærer det? 

Når man ser det, er man ikke i tvivl, fordi man udstråler den sunde, selvsikre autenticitet, som gør 

at man har mod til at være åben, sårbar og handlekraftig på samme tid,- et selvsikkert 

engagement, hvor man baner vejen for egne succeser. 

”At vide at gøre med hvad man ved” fordrer at man finder ind til det man ved. Galilei poienterede 

i det 15. århundrede, at man ikke kan lære noget som helst, man kan kun finde eller opdage 

sandheden indeni i selv. Længe før proklamerede Sokrates  den meget citerede sætning ”Kend dig 

selv” 

For mig handler det grundlæggende om: 

 at kende sine værdier og vide hvad man står for,- en tydelig  personlige mission 

 at udvikle et positivt selvbillede 

 at tro på egne uudnyttede muligheder 

 at sætte mål i retningen af den tilstand man søger. 

I praksis vil det betyde: 

 At man stopper op og reflekterer , finder ind til den indre drivkraft- og ønskede tilstand 

 At man tager ansvar for sig selv og sine reaktionsmønstre 

 At man er parat til konsekvens,- alt har en konsekvens, valget er dit 

 At man er parat til at gi´slip på og/eller  erstatte destruktive mønstre med produktive 

mønstre. 

 At man er tydelig i forhold til sig selv, sine behov, krav og forventninger 

 At man er parat til at blive rorgænger i sit liv, med konstante korrektioner, forbedringer og 

udvikling 

 At man er nysgerrig 

 Det handler om vilje og mod! 
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Hvordan  kommer det Personlige Lederskab til udtryk i det formelle lederskab? 

 

”Hvis du skal have folk med dig og få dem til at gå den ekstra længde – så må du bringe dig selv på bane og 

du må vide , hvem du er og hvorfor du er sat i verden, du må formulere dit eget ledelsesgrundlag,  som 

selvfølgelig eksponerer dig og din personlighed, men da lederens vigtigste værktøj netop er egen 

personlighed – er dette vel indlysende? ”, (Alfred Josefsen3) 

Et ledelsesgrundlag, som er vejen til at få skabt sit eget ledelsesbrand, er en eksplicit formulering 

af, hvad lederen tror på, og hvad der er vigtigt for lederens udøvelse af god ledelse. Denne 

tydelighed er afgørende for, at lederen kan bevæge sig i spændingsfeltet mellem ”sig selv” og 

rollen. Der er konstante krav om præstation, reduktion og fusion og kun ved at være tro mod sig 

selv og sine ledelsesprincipper holdes stress for dørene og egen stil- egen originalitet kan udfolde 

sig med energi og overskud .  

Der er utallige ord, begreber og trends knyttet til det formelle lederskab såsom situationsbestemt, 

involverende, motiverende, selvledende, netværksledende, omsorgsfuld, anerkendende, 

strategisk  osv. Helt overordnet handler det om, at strategier skal implementeres og vision, 

mission og værdier kommunikeres. Alt sammen bedst ved at være gode rollemodeller. Ledere er 

kulturbærere, hvis enkle opgave er at skabe resultater.   

De humane kapitalister er overskriften i en artikel4 om trends i fremtidens lederkompetencer. 

Fremtidens leder skal kunne forene humaniora med kapitalisme. De bliver målt og vejet og 

vurderet på om de er effektive, hvilket stiller krav til deres strategiske og forretningsorienterede 

evner. Her skal de ikke være bange for at handle, hvis bundlinien er på vej mod rødt. Samtidig skal 

de mestre det personlige lederskab, hvor de er empatiske og motiverende. Der er fart på- og der 

skal tænkes nyt hele tiden. ”Derfor handler det i stigende grad om at lære at håndtere den virkelighed 

hver enkelt møder i sin omgang med medarbejdere og kolleger, - redskaber til hvordan de som personer 

bliver bedre ledere i nøjagtig den virkelighed, der udgør deres hverdag”(Mette Vestergaard, DIEU), som 

også angiver at 64% af lederne vælger kurser om personlig udvikling. 

                                                           
3
 Lederne september 2009 

4
 Berlingske Nyhedsmagasin nr. 5, 2008 
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Nøgleord for fremtidens ledere, synes derfor at være: 

 Fokusering 

 Afbalancering 

 Eksekvering 

 Kommunikation 

 

- personlige kompetencer som kan læres.  

Min påstand har altid været, at nytteværdien af ens faglighed, er ligefrem proportional  med de 

personlige kompetencer, men måske vejer de personlige kompetencer i virkeligheden tungere?  

 

 

 

 

 

 

Hvordan kan coaching/sparring bidrage? 

Jeg har gennem de sidste 12 år sparret/coachet mange hundrede ledere og nøglepersoner i  det 

personlige lederskab - ofte i kombination med det forretningsmæssige lederskab. Ofte er det 

forløb over ½- 1 år hvor vi mødes ca. hver 3 uge.  Tilbagemeldinger på værdien af netop denne 

individuelle form, er entydigt positiv. 

Sammenfattende handler begrundelsen for denne positivitet i hovedtræk om: 

- At få det frirum, hvor der er udelukkende fokuseres på en selv og ens egenudvikling. At 

blive tvunget til at stoppe op i en travl hverdag og reflektere og handle for at holde sig på 

kursen for ens valgte mål. 

Nytteværdi af faglighed 

Personlige kompetencer 
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- At være i et tillidsrum, hvor paraderne kan sænkes og man frit kan tale om sin sårbarhed, 

blive udfordret på den og tvunget til at forholde sig til den. 

- Vigtigheden af at få mulighed for at arbejde med egen praksis, at agere mere optimalt i 

dagligdagen. Der er ikke brug for intellektuel viden om lederskab, men om at få redskaber 

til og forankre mere produktive mønstre i hverdagen. 

- Effektivitet. 1 : 1 møderne betyder at der ingen spildtid er. 

 

”Ledere har brug for sparring” konkluderer lederne efter at have set resultatet af Det Danske 

Ledelsesbarometer 2008”, som er udarbejdet af Lederne og Handelshøjskolen Århus Universitet. 

Her er der sket en markant stigning igennem de sidste 10 år af ledere som føler sig ensomme og 

alene på jobbet.  

19%- eller knap hver 5. leder  har det sådan i 2008. De mangler typisk støtte fra både deres 

nærmeste chef og fra kollegaerne. Hvad værre er,- flere end hver fjerde leder, 28 procent, mener 

at manglende sparringsmuligheder er en direkte forhindring i udførelsen af  god ledelse. 

”Jeg taler ofte med ledere, hvor ensomheden går ud over deres daglige performance og trivsel i jobbet fordi 

de savner en sparringspartner til lederjobbets udfordringer” til føjer Niels Henriksen fra  organisationen 

lederne.5 

 

Sammenfattende ser det ud som om personlig udvikling og forskellige facetter af det 

personlige lederskab , er afgørende for hvordan hverdagens kompleksitet håndter es. 

Kravene til lederne er høje- især handler det om at fokusere, afbalancere, eksekvere 

og kommunikere.  

Forskellige undersøgelser og erfaringer tyder på at netop sparring og coaching har 

en høj nytteværdi i det spændingsfelt lederne konstant færdes  i, ikke mindst fordi en 

guided ”timeout” i dagligdagen udfordrer valg og perspektiv, således at trivsel og 

performance opretholdes og/eller  udvikles. 

 

                                                           
5
 Lederne, november 2008 
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Coachingplatformen    

 

Hvad er kernen egentlig i den individuelle sparring og coaching? 

Der findes  mange definitioner på coaching og mange meninger og perspektiver  på de faktorer som er i spil 

når man taler om coaching. 

Jeg har valgt ikke at fokusere så meget på  coaching definitionen, men i højere grad koncentreret mig om 

det begreb jeg vil kalde ”den coachende tilgang”, da min erfaring er, at dette i langt højere grad dækker 

den form, som vil være relevant i ledersammenhæng. 

Ledere skal afveje deres indlæring, som pr. definition betyder at de bliver sårbare, med håndteringen af 

deres image som ledere. Det er derfor vigtigt at tilvejebringe en relation, hvor det er sikkert at udforske nye 

områder, og hvor lederne får mulighed for at tale mere åbent end de kan gøre med nogen andre, om deres 

drømme og forretningsmæssige udfordringer. Om ting hvor de føler smerte eller lidenskab og virkelig nå 

ind til de centrale problemstillinger, som vil bringe dem, deres medarbejdere og deres organisation videre.6 

Det er afgørende at coachingforholdet er tillidsfuldt og  fuldstændig fortroligt. 

 

Den coachende tilgang i en samtale, vil jeg definere som:    

En fremadrettet proces, drevet af udfordrende spørgsmål, hvor selvrefleksion og handling bliver essentiel. 

Samtalen er domineret af total nærvær , drevet af nysgerrighed, respekt  og rummelighed. Intensionen er  

oprigtigt at ville det andet menneske det bedste, i en positiv, energifyldt og   anerkendende dialog.     

 

                                                           
6
 Følelsesmæssig Intelligens i Lederskab 

”Evnen til at udnytte egne 

evner, er så vigtig, at hvis man 

først har den, behøver man 

ingen anden” Piet Hein 

 
 

”Et menneske er lykkeligt, når 

det udnytter sine ressourcer 

optimalt” Sokrates 
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Jeg har udvalgt de grundpiller i coachingplatformen, som jeg hovedsagelig  mener understøtter den power, 

hvormed den coachende tilgang har sin kraftfulde effekt- TILLID 

 

 

 

 

 

 

 

Form 
Den optimale indlæring, forgår når man som mennesker er fuldstændig åben og fri i relationen. Der skal 

ikke bindes energi på at tænke i ”dramaer” om hvordan andre tænker om en eller det man siger, taktiske 

overvejelser om egne eller andres motiver , frygt for at blive ignoreret eller defineret. En destruktiv tilstand 

hvor det limbiske ursystem i hjernen reagerer instinktivt og den tænkende hjerne oversvømmes af 

”ængstelses”-neurotransmittere som cortisol og adrenalin (se  EI).  

Antallet  af relationer som skal gå op i en højere enhed for at opnå denne fuldstændige fri kontakt i en 

gruppe er  mange. Er der 10 i en gruppe, skal 9+8+7+6+5+4+3+2+1= 45 relationer flyde frit. Der skal 

arbejdes hårdt og ”villes” dette fuldstændigt frie flow i en gruppe. Det siger sig selv at det tager tid før 

denne tilstand opnås. 

1:1 relationen må derfor være den enkleste og hurtigste vej til den tilstand, hvor modtagelighed for input, 

inspiration, kreativitet og selvrefleksion er optimal. 

Stil & Stemning 
Munterhed  

Munterhed og varme smitter. Smil et den mest smittende af alle følelsesmæssige signaler- og latteren 

signalerer tillid, velvære og en fælles verdensopfattelse. At  latteren er den korteste vej mellem to personer 

har  igennem alle tider, i alle kulturer været en helt basal viden,-  nu er det også videnskabeligt bevist! 
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Videnskabsfolk  som forsker i lederskab7, tillægger hvordan man gør større betydning end hvad man gør- og 

det kalder de i vores limbiske system i hjernen for den åbne løkke. Et system som i høj grad er afhængig af 

eksterne kilder, hvis det skal kunne administrere sig selv. Altså er vores følelsesmæssige stabilitet afhængig 

af andre mennesker, andre mennesker kan simpelthen ændre vores fysiologi, idet man som person 

afsender signaler , der kan forandre hormonniveau, hjertefunktion, immunforsvar , blodtryk etc. Fører to 

personer en positiv samtale, sker der en spejling af følelserne. Følelser smitter selv ved tavs tilstedeværelse, 

alene fordi sindsstemninger opfattes i den åbne løkke ved de såkaldte spejlneuroner.  

En uhøjtidelig stemning må derfor antages at være et stærkt ben under den tillidsskabende platform, idet 

munterhed får folk til at føle sig mere optimistiske. Når man føler sig mere ovenpå, er man simpelthen 

bedre til at fokusere på det positive i en situation. 

Retorik 

Allerede Aristoteles fremhævede retorikken som redskabet til at overbevise, og at vejen dertil handlede om 

at sætte sig i modtagerens sted. Retorikken angiver tre elementer, logos, etos og patos, som anvendes i 

forbindelse med at skabe tillid samt overbevise og påvirke andre: 

 Ved personlig karakter, - ETOS (troværdighed) 

 Gennem sin argumentation, dvs det der siges også er det der gøres- LOGOS(logisk)  

 Ved at på virke følelser, at skabe motivation og engagement – PATOS(følelser) 

Gode  retoriske og kommunikative kompetencer i form at anerkendelse, empati og konfliktnedtrappende 

sprogbrug , vil jeg påstå har en afgørende betydningfor tilliden. 

Følelsesmæssig Intelligens(EI) 

En efter min mening absolut dominerende støttefunktion , er en høj  følelsesmæssige intelligens, et 

forholdsvis nyt begreb, som handler om vores forståelse af os selv, vores relationer til andre og vores evne 

til at justere i forhold til omgivelserne –altså at være intelligent i forhold til vores følelser. Daniel Goleman  

som forsker i intelligens, fandt i  1995 ud af, at mennesker med en høj intelligenskvotient (IQ)ikke 

umiddelbart klarede sig særlig godt. Den afgørende faktor sad i følelserne. Mestring af forskellige aspekter 

af følelserne kaldte han EI (emotionel Intelligens). I senere forskning omkring EI og lederskab, operer han 

med begrebet  resonans som et depot af positive følelser, som frigør det bedste i andre mennesker. 

Se bilag 1 om følelsesmæssig intelligens. 

                                                           
7
 Følelsesmæssig intelligens i lederskabet 
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I langt de fleste af mine sessions , er det ekstremt nyttigt at fokusere på det logiske analytiske perspektiv , 

når man bliver fanget  i  et følelsesladet spor, hvor tingene kører i ring. Specielt ledere er tit gode til at 

kunne anlægge det nøgterne perspektiv- men måske utrænet i at benytte denne kompetence i eget indre 

følelsesspind.    

”Vi skal være varsomme med at gøre intellektet til vores gud. Intellektet har selvfølgelig nogle stærke 

muskler, men ingen personlighed. Det kan ikke lede, det kan kun tjene”, Albert Einstein 

Nøgleprincipper 
Visse nøgleprincipper understøtter coachingplatformen. Helt konkret tænker jeg på: 

Tydeliggørelse  af  offerrollen. 

Mange gør sig til ofre for ydre omstændigheder, fordi de mener at være underlagt vilkår og strukturer, som 

forhindrer udøvelse af lederskabet. I virkeligheden beskriver de sig selv som en manipuleret ting, der ikke 

handler, men handles med, hvilket giver dem ret til at beklage sig og i det hele taget anbringe skylden uden 

for sig selv- uden for egen kontrol . Udfordringen er i højere grad at forholde sig aktivt og tage valgene på 

sig. 

Sofia Manning 8taler om offerhuset, som en bevidstgørelse og metafor for valgfriheden. Om – eller i hvilke 

situationer og relationer man vil være offer eller kriger, er eget valg.  

Samme bevidstgørende princip gælder for valg af fokusområder i de 24 timer som døgnet indeholder. 

Accepterer vi de vilkår som vi alligevel ikke kan ændre og bruger vores tid på det vi reelt har indflydelse på, 

eller lader vi os dræne for energi ved at kæmpe kampe mod vindmøller? 

Positiv psykologi 

En gammel  græsk myte fortæller historien om billedhuggeren Pygmalion, som skabte en statue så skøn, at 

han blev forelsket i hende. Hans kærlighed og hengivenhed blev så stor, at det pustede liv i statuen, og det 

blev en levende kvinde… 

Ovenstående synes jeg allerbedst beskriver virkningen af positiv psykologi- virkelig at tro på og se 

skønheden i et andet individ,  at fokusere på styrker og positive karaktertræk. I mine mange coachende 

med ledere, har  dette perspektiv altid været nyttigt. 

Martin Seligman, betragtes som faderen til denne psykologiske retning, som kun er godt 10 år gammel. 

                                                           
8
 Stifter af Manning Inspire, Danmarks største udbyder af ACTP-godkendt coachinguddannelse 
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Eksekvering:  

”Handling slår alt” er for mig et nyttigt slogan. Ikke ureflekteret handling, men målrettet handling i forhold 

til ønskede tilstand. Man kan ikke alene tænke sig til forandring- der skal også eksekveres!      

Erfaring & faglighed 
I den tillidsskabende platform ligger endelig også erfaring og faglighed. Det er absolut ikke min 

overbevisning, at man nødvendigvis behøver at have kendskab til branchen- måske endda tværtimod, men 

en matchning  i stillingsniveau, har jeg oplevet som en kæmpe fordel. Har man selv arbejdet på 

direktørniveau, giver det alt andet lige en større forståelse af de relationelle og organisatoriske 

udfordringer og kompleksitet, hverdagen bringer. 

Da coaching og den coachende tilgang i høj grad er et håndværk, giver det sig selv at jo flere at slagsen, jo 

bedre bliver man. Hver eneste session er unik, hvor man konstant udvikler sin fornemmelse for og 

redskaber til, at folde kundens potentiale ud og dermed skabe den nødvendige nytteværdi. Fagligheden 

forstået i coachingperspektiv, handler for mig i højere grad om, hvor succesfuld man er i forhold til 

nytteværdi og ikke så meget om uddannelse- og slet ikke akademika! 

Livserfaring og balance kan være med til i højere grad at rumme alle perspektiver,  og at være i besiddelse 

af mindfullness med 100% tilstedeværelse i nuet,  i modsætning til monkey-mindsettet, hvor tankerne 

springer uafladeligt .  

Coachingplatformen er understøttet af piller, som alle bidrager t il det tillidsforhold, 

som er afgørende vigtigt for hvorvidt coaching skaber nytte og bliver succesfuld. De 

vigtigste piller vurderer jeg er form, stemning, stil,  erfaring og nøgleprincipperne 

ansvar, positiv psykologi og eksekvering.  

De understøttende piller giver alsidigheden, således at den coachende tilgang i  

sessionen frit kan bevæge sig i felterne coaching i ren form(spørgsmål), 

sparring(stiller egen erfaring til rådighed i konkrete problemstilling), 

rådgivning(konkret anvisning), undervisning, mentoring(rollemodel og 

læremester)og samtale.  

”Problemer kan ikke løses med 

den samme tankegang, som har 

skabt problemerne.” 

”Klare mål medfører klare resultater. 

Uklare mål medfører ikke uklare 

resultater- de medfører ingen 

resultater.” 
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Hvad siger undersøgelser og forskning? 
 

Med udgangspunkt i forskning og empiri, har jeg valgt følgende 3 vinkler:  

 International forretningsledelse, med Mannaz ´s publikation  ” Innovation in Leadership 

Development”, hvor  de seneste forskningsresultater om trends indenfor Executive  og 

Lederskabsudvikling internationalt , er samlet i en hvidbog. Resultaterne er tilvejebragt i et 

partnerskab mellem Mannaz og the Institute of Executive Development  i  et projekt 2008-2009. 

Her blev  111 senior Corporate Executives, HR ansvarlige og ansvarlige for læring og 

organisationsudvikling sammen med 50 praktiserende  coaches indenfor executive coaching og 

facillitators på lederudviklingsprogrammer , involveret i undersøgelsen. 

 Offentlig ledelse, med resultater fra ledelsesekspert og afdelingschef for Innovation og Forskning i 

Region Midtjylland, Annemette Digmann. Hun har med udgangspunkt i hendes ph.d grad om 

offentlig ledelse udgivet utallige publikationer om emnet og har deltaget i serien ”coaching på p1”. 

Netop hendes markante holdninger til coaching, inspirerede mig til min opgave titel, ”hver leder sin 

coach”, som var overskriften på P1-indslaget. 

 Indlæringmodeller, med udgangspunkt i de resultater, som ligger til grund for bogen 

”Følelsesmæssig Intelligens i Lederskabet”, herunder  Boyatzis teori om indlæring. 

International forretningsledelse 

Mannaz aktiverer årligt udviklingsprogrammer for ca. 10.000 ledere, executives, professionelle businessfolk 

og potentielle ledere i 35 lande.  Hvidbogen opsummerer bl.a: 

 Ud over lederskabscapability, benyttes lederskabsudvikling i dag for at supportere organisatoriske 

ændringer, opbygning af rette mindset  og kultur for innovation og endelig til at hjælpe ledere med 

at implementere strategier, kommunikere visionen, missionen og værdierne. 

 De mest powerfulde lederskabsudviklingspraksis synes at være de interaktive: coaching & 

mentoring, ledere træner ledere, læring gennem handling, sikring af arvefølgen etc. 

 ”Top down”, ”akademiske”, ”envejs” undervisning og for generiske træningsprogrammer, som ikke 

er bundet op på forretningsstrategien, synes at være den mindst effektive praksis. 

 Virksomhederne vil fortsat fokusere på individuel personlig udvikling i bestræbelserne på at nå 

virksomhedens mål. 

 Coaching, leder til leder udvikling, handlingsorienterede projekter og optimering, vil få større 

betydning som metoder til lederudvikling af globale ledere i de kommende år 
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 Når man skal udvælge en ekstern udbyder, vil det vigtigste kriterium være erfaring i det 

pågældende felt, dernæst en innovativ tilgang og endelig prisniveau 

 

De mest powerfulde udviklingsaktiviteter og praksis for lederskab 9 

Individuel support til læring og 

udvikling gennem coaching og 

mentoring 

At bringe folk sammen fra hele 

verden for at værdsætte kulturelle 

forskelle 

Lederskabs laboratorier med cases 

fra det virkelige liv,, dilemmaer og 

udfordringer 

Learning by doing på jobbet og 

ved at dele leder til leder  

”ligemandssupport” og 

networking 

Workshops med de enkelte teams 

Adressering af blokke til 

innovation, opbygning af rette 

mindset, mål og kultur for 

innovation 

Tildeling af opgaver ledsaget af 

specifikke forretnings og 

personlige udviklingsmål, 

supporteret af feedback og 

guidning 

Strategiske projekter med et 

udviklingsformål 

HR involvering  med senior 

executives i top team 

Læring  gennem handling Led ved eksemplets magt 

“Letting go of power- empower 

others” 

 

Praksisnær inhouse-træning må fra undersøgelsen konkluderes af være den mest interessante og her  

topper individuel support gennem coaching og mentoring. 

 

Offentlig Ledelse 

Annemette Digmann er fortaler for praksisteorien. Hun har stået for omfattende interviewbaserede 

undersøgelser blandt ledere i det offentlige og studeret lederes adfærd ved hjælp af videooptagelser. Hun 

har klare holdninger og er ikke bange for at give udtryk for dem. Hendes konklusion er at ledelse ikke 

handler om modeludredninger og teoretiske betragtninger, men om at praktisere lederskabet.  Her slår hun 

et slag for at ledere skal være sin egen lederstil bevidst og herudfra udvikle egen lederpraksis,- hvad virker?  

Selvrefleksion og italesættelse resulterer i en viden om foretrukne handlemønstre, -  en vigtig del af at 

kunne lede sig selv! 

Den måde man udvikler sin ledelse på, har med ens individuelle liv, identitet og biografi at gøre. 

                                                           
9
 Innovation in Leadership Development, White Paper, Mannaz 2009 
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”Hvis antagelsen, at der ikke er en bestemt uddannelse, ikke et bestemt kursus, ikke en bestemt teori man 

skal sætte sig ind i, er rigtig - så betyder det at vejen til ledelse er relationel og processuel. At ledere befinder 

sig i en permanent læreproces, hvor han/hun løbende justerer sin adfærd med henblik på at udvikle sig til en 

kompetent leder”. 

Annemette Digmann har efter at have fokuseret på spørgsmålet om vejen til ledelse (ligger det i generne, i 

personligheden, i opdragelsen, vilkår i arbejdslivet eller noget helt andet), konkluderet at ”ledelse 

emergerer”- et udtryk fra kemien, som drejer sig om at de rette elementer skal være til stede i rette 

mængde og i den rigtige sammenhæng for at noget nyt kan blive til.  Ledelse emergerer kontinuerligt, 

således at man ikke pludselig bliver leder. Mange ting skal spille sammen: 

Man skal ha´det i sig – et personligt projekt, der stiller krav om: 

 Lyst til magt og indflydelse 

 Realisering af magtbehov på en måde, som ikke skaber modstand. 

 Et stort præstationsbehov 

 Besiddelse af energi og udholdenhed 

 Tåle modgang og konflikter 

 Magte at nøjes med få sikre holdepunkter 

 Rumme usikkerheden og modsætningerne 

 Evne til positiv og aktiv tilstedeværelse 

 

- Og være kompetent i forvaltningen af sit talent, især evnen til at rumme tvivl og usikkerhed, kunne 

træffe ubehagelige beslutninger og være anerkendende overfor modstand 

Modsætningen er magtesløse ledere, som er kendetegnet ved at de ikke magter: 

 At tage stilling til konflikter og uklarhed 

 At gøre ord til handling 

 At hindre uønsket adfærd 

 At kanalisere ressourcerne mod organisationens mål 

 At give de nødvendige garantier til organisationens medlemmer 

Man skal have mulighed for formel uddannelse 

Man skal have en mulighed for at øve sig 
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Man skal have feedback 

Hvordan de fire ingredienser skal blandes for at der kommer en leder ud af det, er individuelt! 

”Der er brug for at kunne etablere læresteder og rum i organisationen, hvor også ledere kan lære noget, 

uden at der er for meget på spil på en gang” 

I 2002 spurgte   Annemette Digmann 200 ledere med max 1 år på bagen, hvor mange der havde fået 

uddannet sig indenfor ledelse,- svaret var 7!  

Mange ledere følte sig overladt til egen tvivl og angst og havde uformelt famlet sig frem på egen øvebane. 

En professionellisering af denne øvebane  med et bevidst tilrettelagt mesterlæreforløb, som en bevidst del 

af karriereplanlægningen ville være effektivt. 

”Inddragelse af det eksterne blik er et felt under udvikling. Der skal etableres et risikofrit eller magtfrit rum, 

hvor de kvalificerede og kvalificerende samtaler kan finde sted, hvor man aflægger egeninteressen til fordel 

for opgaven og organisationen” 

En anden af Annemette Digmanns pointer er, at lederen skal kunne analysere de situationer han eller hun 

indgår i. De er derfor nødt til at skabe rum og afstand, hvor de kan reflektere og overveje andet end daglig 

drift.  Præcis her mener hun at rigtig mange ledere har et kæmpeproblem- de er for dårlige til at lede sig 

selv!  ” Kan man ikke lede sig selv kan man ikke lede noget som helst” 10- og henviser til en undersøgelse, 

hvor hun fulgte  ledere med videoovervågning, hvor det viste sig at lederne til trods for at de havde 

besluttet at afsætte bloktid til påkrævede overvejelse omkring eksempelvis fusion så  begyndte de med 

overspringshandlinger – eller antiopgaveadfærd efter 5 min. Mod bedre vidende, handler ledere ofte 

forkert og får ikke udøvet overbliksledelse som handler om overskud og overblik. 

Fordi mange leder undskyldte sig med bombardementer af akutopgaver, valgte Annemette Digmann at 

følge 10 ledere i 10 dage. Det viste sig at over 70% af akutopgaverne var genereret af dem selv! 

Hun har fulgt 25 ledere i 6 år, hvor hun har målt dem på 10 parametre.  Konklusionen er, at dem som 

formår at fastholde det strategiske overblik og udøver overbliksledelse, hvor ting forberedes før det går 

galt, skaber væsentligt bedre resultater. Samtidigt har de sjældent problemer med at holde sig indenfor en 

arbejdsuge på 37 timer.  

                                                           
10

 Coaching på P1, 25 august 2008 med Annemette Digmann 



 19 

 Annemette Digmann konstaterer, at lederne ikke selv er i stand til at få det de har brug for og kommer 

med udtalelser som   

”Sparring og coaching burde være obligatorisk og noget professionelle ledere forventes at sikre sig” 

”Lederne er for nøjsomme”,  i en stor undersøgelse foretaget af lederpanelet i hovedorganisationen FTF 

(Hovedorganisation for partipolitisk uafhængige tjenestemands- og funktionærorganisationer) i 2007, 

efterspurgte 3 ud af 4 ledere i daginstitutioner, skoler, banker og på hospitaler en personlig coach til at 

hjælpe dem til at blive bedre ledere.  På spørgsmålet: Hvad har du brug for, for at levere den strategiske 

ledelse der er brug for, handler det i sin essens om ” en at snakke med”. Man er alene i 

beslutningsprocessen i en kompleks hverdag fyldt med forandringer og dilemmaer. Samtidigt har man 

vanskeligt ved at erkende, at man har brug for hjælp, ”man skal jo nødig vise at man ikke slår til” derfor 

forlanger eller efterspørger  man ikke coaching af sin chef. Man har i stedet en hemmelig ven, inspireret af 

Alfons Åberg,- Svipper, som man konsulterer. Man konsulterer altså sig selv og det er ikke godt nok! 

”Alle ledere bør have en coach, fordi ledelse i dag er en kompleks og ensom affære” 

- det kan være en professionel konsulent, en ledelseskollega, en fra netværket. Alle de ledere der har en 

sådan makker siger, at da de først fik taget sig sammen til det, så er det det sidste, de vil undvære. 

Som forsker har Annemette Digmann gennemført en del kvalitative interviews med ledere. 

Tilbagemeldingen har været, at det at få tildelt en neutral samtalepartner, en der stiller nysgerrige 

spørgsmål, en at spille bold op ad, er med til at skabe det nødvendige pusterum for refleksion i dagligdagen 

og at det er den bedste lederuddannelse de nogensinde har fået. 

Annemette Digmann mener derfor at coachingmuligheden skal stilles  til rådighed,- og så gerne at det var 

et krav fra toplederne 

 ” Lederne vil gerne, at toplederne sagde: For at du kan være leder her, skal du have mindst 10 sparringer 

om året.  Topledernes generelle indstilling er, at det må I selv finde ud af, men giv dem det, eksperimenter 

med rammer og form– evaluer og find ud af hvad der virker bedst” 

I Midtjylland havde det stor effekt at udstyre lederne efter grundlederforløb, med et klippekort til en 

professionel coach, for at sikre teoriverdenen med en bedre handling i praksis. I Randers kommune har 

man ”skabt nye ledere” ved at inkludere individuelle 10 coachsessions hos en professionel coach, i et 

uddannelsesforløb for skolelederne. ”Det har flyttet noget for alle” siger en af lederne. Forløbet er derfor 

fulgt op med fortsatte coachsessions. 
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På spørgsmålet om, hvilke krav man skal stille til en coach, er Annemette Digmanns holdning den, at det 

vigtigste er evnen til at sætte sig ud over sig selv.  

 

Indlæringsmodeller 

I ”Følelsesmæssig Intelligens i Lederskabet”, henvises til analyser, som tyder på at 20-30% af 

regnskabsresultatet kan tilbageføres til klimaet på arbejdspladsen. Omkring 50-70% af den måde 

medarbejderene opfatter klimaet i deres organisation på, kan spores tilbage til en persons handlinger- 

lederens. Dermed bliver lederens evne til at håndtere egne sindstemninger og derved påvirke andres, ikke 

en privatsag, men en faktor som er medbestemmende for, hvor godt en virksomhed klarer sig. 

”Kernen i lederudvikling  der fungerer, er selvindlæring .En bevidst styrkelse eller udvikling af et aspekt af, 

hvem du er, eller hvem du gerne vil være, eller begge dele. Det kræver at du først skaber et billede af dit 

ideelle jeg, samt et præcist billede af dit virkelige jeg.”( fra Følelsesmæssig Intelligens i Lederskabet) 

Richard Boyatzis har med udgangspunkt i  30 års arbejdet med lederudvikling som konsulent for 

organisationer og som akademisk forsker,  udviklet en indlæringsmodel baseret på 5 erkendelser: 
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1. Hvem vil jeg gerne være? Mit ideelle jeg 

2.Hvem er jeg? Hvad er mine styrkeområder og uoverensstemmelser? 

3.Min dagsorden for indlæring, hvordan kan jeg bygge videre på mine styrkeområder, samtidigt med at jeg 

reducerer mine uoverensstemmelser? 

4.Eksperimentere med og praktisering af ny adfærd, nye tanker og følelser til disse beherskes. 

5.Udvikling af underbyggende og tillidsfulde relationer, som gør ændringer mulige 

 

Målet er at bruge hver enkelt erkendelse, som et værktøj til at foretage de ændringer, der kræves for at 

blive en følelsemæssigt intelligent leder. Hvert trin har sin egen varighed og sin egen indsats. Resultatet af 

at praktisere de nye vaner over længere tid er, at de bliver en del af dit nye virkelige jeg. Ændringerne i 

vaner ledsages ofte af ændringer i forhåbninger og drømme- dermed fortsætter cyklussen, en livslang 

proces med vækst og tilpasning. 

Personligt er jeg meget optaget af selvindlæringscyklen, som jeg i forskellige varianter har gjort brug af for 

at illustrere og forklare principper omkring vaneændringer, vigtigheden af inspiration og feedback mv., og 

synes derfor at de 5 erkendelser fortjener lidt mere opmærksomhed: 

Mit ideel jeg. Drømme og refleksion for at formulere en personlig vision over hvad man dybest set vil med 

sit liv. Det handler om lidenskab, følelser og motivation. Billedet bliver retningsgivende for vores 

beslutninger og et barometer for vores tilfredshed med tilværelsen. Samme perspektiv på det 

organisatoriske. I sammensmeltningen af de to ideelbilleder, skabes den entusiasmen i lederskabet, som 

virkelig skaber positiv resonans. Det er vigtigt her, at kigge på egen livsfilosofi  og personlighedsprofil, for at 

gøre sig klart, hvor man henter sin motivation. Er det det pragmatiske livssyn/perspektiv  med tempo og 

nytteværdi?,- det humanistiske med loyalitet i de nære relationer og en ledelsesform som fokuserer meget 

på interaktion? Eller det intellektuelle perspektiv med fokus på at forstå ting og mennesker, hvor logikken 

og rationalet dominerer? 

Mit virkelige jeg. En erkendelse som kan være både energigivende og smertefuld på samme tid. Ofte er der 

sket en langsom invasion af kompromisser og magelighed.  Her er et tjek vigtigt for at teste/genopdage sin 

lidenskab og entusiasme. Agerer man som sit virkelige jeg- eller er man blevet en kogt frø? – en frø som 

ikke har bemærket forandringen  og derfor ikke var opmærksom på at springe op i tide for at holde sig i 

live….. Testen består i al sin enkelthed i at reflektere:  



 22 

 

Springer du ud af sengen om morgenen  med samme iver som tidligere? Ler du ligeså meget? Har du det 

sjovt i  dit privatliv? Har du det sjovt på arbejde? Får du ny energi? Rent psykologisk har vi 

selvforsvarsmekanismer som beskytter os følelsesmæssigt, så vi nemmere kan klare livet. Vi lever på 

beroligende usandheder som vi tillader os selv at tro på i stedet for at ”face” virkeligheden og se de mere 

foruroligende realiteter i øjnene.  Henrik Ibsen har så fint beskrevet denne overlevelsesmekanisme i 

”Vildanden”. Vi vælger tit ting som bekræfter os i løgnen og opsøger ikke feedback,- et typisk 

direktørsyndrom. Mange har det dårligt med at give og modtage den direkte feedback. Pænheden tager 

over- og tilbagemeldingerne bliver komplet ubrugelige. 

De mest intelligente ledere søger derfor aktivt både negative og positive tilbagemeldinger. Det er uhyre 

vigtigt at opsøge, da det er svært for medarbejderne at give pga. magtstrukturerne i en organisation 

 

Hvordan finder de så frem til sandheden? 

En analyse af næsten 400 direktører viste at de for det første bruger deres selverkendelse og empati til 

både at overvåge egne handlinger  og omgivelsernes reaktion på samme. De er åbne for kritik, både af 

deres ideer og deres lederskab. De søger aktivt efter negative tilbagemeldinger og værdsætter stemmen fra 

djævelens advokat.11 

Et rigtigt effektivt redskab i feedback, er 360 graders analysen , hvor den efterfølgende udviklingsproces 

baseres på facts- og ikke tro! 

Min dagsorden for indlæring.  

En dagsorden for indlæring, handler om at benytte og videreudvikle styrkeområder- og reducere 

uhensigtsmæssigheder i forhold til at opnå de udviklingsmål, som virkelig betyder noget. ”What´s in it for 

me”  filosofien er vigtig. Det handler her om at sætte mål og øve sig i daglig praksis. Undersøgelser har vist 

at de som øvede på flest mennesker og områder af deres liv, oplevede flest forbedringer, og vel at mærke 

langtidsholdbare ændringer!  ”Livet er et laboratorium for indlæring”. 

Hvilke værktøjer er vigtige i planlægningen ?  Det er en meget personlig proces, hvor der ikke er ”rigtige” 

måder at planlægge på,- der er ikke tale om ”onesize” standardløsninger, men individuel træning. 

                                                           
11

 Fra Følelsesmæssig Intelligens i Lederskabet 
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Nyere undersøgelser på mennesker, som har forøget deres følelsesmæssige intelligens, afslører nogle 

centrale områder for, hvad der fungerer. Der er hovedsagelig tale om sund fornuft sat i system… 

 Målene bør bygge på folks stærke sider, ikke på deres svagheder. 

 Målene skal være deres egne 

 Planerne bør være så fleksible at de giver muligheder for individuelle forskelle. En enkelt 

planlægningsmetode, som er påtvunget folk af en organisation, virker ofte skadelig 

 Planerne skal kunne realiseres og omfatte håndterbare trin,- altså kunne indpasses i en persons liv 

og arbejde 

 Planer som ikke passer til en persons indlæringsstil, bliver demotiverende og bevirker at folk hurtigt 

taber opmærksomheden. 

Rekonfigurer hjernen,- eksperimenter med ny adfærd, nye tanker og følelser.  En forbedring af den 

følelsesmæssige kompetence, tager flere måneder. Hjernen kræver gentagelser og øvelser, hjernen kan 

ikke instrueres. Derfor er det svært at lære lederegenskaber effektivt i en almindelig 

undervisningssituation. Jo oftere en adfærdssekvens gentages jo stærkere bliver det underliggende 

hjernekredsløb,- populært  sagt bliver der  lagt nye kabler ind. En dag opdager man, at man ubesværet 

styrer sine følelsesmæssige reaktioner, de nye nervebaner er blevet hjernens standardvalg og det bliver til 

en evne som holder i årevis. 

Det interessante er, at styringen af de følelsesmæssige impulser tilsyneladende er reelt mentalt arbejde. 

Mental træning går ud på at forberede og planlægge de udfordrende situationer, visualisere og opretholde 

fokus og følelsesmæssigt fremkalde gejsten ved at nå sit mål. Studier af hjernen har vist at nye nervebaner 

dannes ved denne mentale træning ved ihærdig gentagelse. En kombination af handling og mental træning 

må derfor formodes at give den mest effektive forankring. 

Styrken i relationen, udvikling af tillidsfulde relationer som understøtter, hjælper og giver energi til hver 

af de fire trin. 

Der er et kolossalt pres i lederskabet. Lederne befinder sig under et mikroskop, hvor hver handling bliver 

studeret nøje. Hverdagen er derfor ofte stressfyldt, - en tilstand hvor man måske ikke længere føler sig tryg. 

indlæring af nye mønstre hæmmes derved. Risikoen for at agere defensivt og falde tilbage i gamle mønstre 

er stor. Opdyrkelse af særlige relationer, hvis eneste formål er at hjælpe en videre, er afgørende for at 

forsætte sin udvikling. Det kan være mentorer eller konsulenter, det vigtigste er at det bygger på ærlighed, 

tillid og støtte. Et ”rum” hvor lederen tør vise sårbarhed og få anvendelig feedback og udforske pinefulde 

realiteter. En undersøgelse blandt direktører og højtuddannede personer i liberalt erhverv, som havde stor 
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succes, udtalte at det havde været en stor gevinst for deres selvtillid at være på lederkursus med 

ligesindede, for der at få et trygt rum for udvikling. Netværk af forskellig slags kan ligeledes give det 

”åndehul” som er vigtigt.  

Fra Daniel Goldmanns bog ”Følelsesmæssig intelligens  i lederskabet”: 

”De bedste lederprogrammer er udformet med respekt for kulturen, kompetencerne og ånden. De optimale 

processer omfatter flg. elementer: 

 En forbindelse med kulturen. 

 Seminarer opbygget omkring filosofi og praksis i forbindelse med enkeltstående ændringer. 

 Relevant træning af følelsesmæssige kompetencer- ikke kun af forretningssans 

 Kreative og effektive indlæringserfaringer med et formål 

 Relationer, der understøtter indlæringen, for eksempel indlæringsgrupper og coaching af ledere. 

Ovenstående skal ses i lyset af at maksimere halveringstiden for indlæring. Ideen er at udvikle en proces 

som ”hænger fast”. 

Følelsesmæssigt intelligente ledere ved, hvordan de skal håndtere de ødelæggende følelser, så de kan blive 

ved med at være fokuserede og tænke klart, selv under pres. De venter ikke på at krisen skal sætte en 

tiltrængt forandring i gang, men forbliver fleksible og tilpasser sig de nye realiteter før alle andre i stedet for 

at reagere på den eksisterende krise. De ved hvornår de skal vær visionære, hvornår de skal være 

kommanderende, hvornår de skal være lyttende  og forstår at pleje relationer på en naturlig måde. Det 

upersonlige lederskab fungerer stadig dårligere,- det primære lederskab, hvor følelser er en central 

dimension og afgørende for lederskabet og  afgør om en leders andre tiltag lykkes eller går skævt”. 

 

Diverse undersøgelser og forskning peger alle i retning af, at de mest powerfulde 

lederudviklingspraksis, er de interaktive. Det vær e sig coaching & mentoring, ledere 

træner ledere i eksempelvis netværk, og læring gennem handling, dvs. at bruge 

dagligdagen og livets udfordringer, som øvebane.  

At fastholde engagement, drive og begejstring fordrer regelmæssig refleksion for at 

sikre at vitalitet, mentalitet og adfærd er intakt i forhold til sit ærlige jeg. En anden 

vigtig brik i forhold til egenudvikling, er brugbar feedback og fokuseret 

opmærksomhed og handling i egen lederpraksis. Ledere befinder sig i en permanent 
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læreproces. Det er derfor vigtigt at etablere rum for ærlig, tillidsfuld og udviklende 

sparring. Skal specifikke lederskabsevner opdyrkes, ”omda nnes” mentorrollen til 

konsulentrollen. Skal en konsulent virkelig kunne hjælpe, er det vigtigt at 

vedkommende selv anvender følelsesmæssig intelligens og kan forstå lederens 

dilemmaer fra alle perspektiver, det individuelle, gruppeniveauet og 

organisationsniveauet.  

 

 

 

Hvad siger lederne? 

 

En ting er at læse om hvad forskellige ledere og forskere mener om lederskab ,- langt mere interessant 

synes jeg det er at spørge forskellige ledere, om deres succesfyldte strategier. Om hvordan de forholder sig 

til tesen ”Hver leder sin coach” og i hverdagen sikrer sig det fornødne overskud. Jeg har derfor interviewet 

7 ledere fra forskellige virksomhedstyper i det private og offentlige erhverv: 

 Administrerende direktør for Nobia Danmark, Henrik Karup Jørgensen 

 Direktør for Motorola Danmark og vicepresident Motorola Tetra Development, Jens Kristiansen 

 Direktør for Nilfisk –ALTO Danmark og GM i Nilfisk Advance A/S Development, Anton Sørensen 

 Administrerende Direktør for ISS Schäfer A/S, Ole Madsen 

 Sektionsleder DTU Aqua (Danmarks Tekniske Universitet), Anders Koed 

 Direktør for uddannelsescenteret Martec Frederikshavn, Erik Møller 

 Skattedirektør i region Nordjylland, Steen Hjelm Christensen 

 Havnedirektør for Esbjerg Havn, Ole Ingrisch 

Vi måler os selv på vores 

intentioner, men andre på deres 

adfærd 

Succesfuldt lederskab kræver 

overskud. Åbn lidt op for dig 

selv,- byd på dig selv….,  

Jens Moberg 
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Det var min oprindelige tanke, at interviewe Jens Moberg, som er forfatter til bogen ”Rettidig Omsorg”. 

Han ligger på top 10 læste erhvervsbøger i Danmark , og betegner sig selv som en holistisk leder på 

baggrund af et humanistisk grundsyn. I dag er han administrerende direktør for Better Place Danmark efter 

mange succesrige år på forskellige direktørposter i Microsoft. I stedet kommer her et par punch lines12 : 

Vær verdensmester i at give energi  -  succesfuld ledelse kræver personligt overskud - Entusiasme smitter, 

for hvis chefen brænder, brænder medarbejderne også- hvem er du inde bag arbejdsmasken? – vis dig 

selv – ryk din komfortzone ud, når du taler med dine medarbejdere – find evt. en mentor i eller udenfor 

virksomheden – grin af dig selv 

”Hvis du vil finde ud af hvor uundværlig du er, så sæt din pegefinger ned i et glas med vand, og se hvor 

stort hullet er, når du tager fingeren op” 

 

Metode. 

Alle interview (bortset fra et enkelt, hvor spørgsmålene blev besvaret skriftligt)forgik pr. telefon ud fra en 

spørgerammen (se bilag2), som koncentrerede sig om 4 områder: 

 Personligt Lederskab /overskud og overblik i hverdagen 

 Individuel træning 

 Tesen ”Hver leder sin coach” 

 Coachkompetencer 

 

Resultater 

Jeg har valgt at tydeligegøre svarene ved en blanding af generaliseringer og  citater, primært ikke 

navngivne.. 

At sparring, coaching og mentoring bruges i flæng- skyldes at der primært fokuseres på det individuelle 

møde, og at der for de fleste ikke er nogen klar afgrænsning. 

                                                           
12

 Think about it 
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Personligt overskud og overblik: 

Stor enighed i postulatet:  Godt lederskab skabes kun af ledere med overblik og overskud, dog med den 

kommentar fra en enkelt leder, at lederskabet formes af kendskab og indsigt i de miljøer og situationer du 

leder i!  ”Det er vigtigt ikke at se stresset ud”  

Der er lidt forskelligt fokus på, hvorfor det er vigtigt. Hovedsageligt drejer det sig om roen og kreativiteten 

til at tænke strategisk på den lange bane- og gejst til at motivere medarbejderne, at være en god 

rollemodel.  

På spørgsmålet om hvordan direktørerne/lederne sikrer sig denne tilstand , er der forskellige strategier:    

På det personlige plan er der enighed om, at god fysisk form er vigtig, og at et stort mentalt beredskab er 

nødvendigt, herunder en sund indstilling til det faktum at ”man aldrig bliver færdig”. 

”Dybest set handler det om at være afklaret med sig selv og have det godt i og med lederrollen. Trives man 

ikke med det, bruger man alt for mange ressourcer på at holde sig selv oppe og ser derfor ikke hvad der 

rører sig. Ved at elske lederrollen, boltre sig i netværk og nyde at se de spændende sammenhænge, sikrer du 

eget overskud”  (Ole Ingrisch) 

De ledere som arbejder world wide med datterselskaber og afdelinger, giver udtryk for nødvendigheden af 

at arbejde rigtigt meget  bla. pga tidsforskel. 

” Min strategi er benhård planlægning af aktiviteter med møder, opfølgning, strategier mv, som lægges fast 

i årshjul. I den planlægning er det afgørende vigtigt at lægge tid ind til ”fri leg”- hvor man drysser rundt, har 

det sjovt og småsnakker/ coacher medarbejderne. I snit er det en halv dagen om ugen jeg sætter af til det. 

Det er også virkelig vigtigt at lade op med helt andre spændende aktiviteter i fritiden, det gør jeg for lidt 

af…..(Anton Sørensen) 

 Gennemgående  synes benhård prioritering  og koncentration  om de vigtige ting, samt det at være godt 

forberedt til de situationer, hvor det virkelig gælder, at være gennemgående strategier. Delegering og 

ansættelse af gode ledere/mellemledere samt uformel kommunikation med ledergruppen er ligeledes 

vigtig. 

På spørgsmålet om hvordan de sikrer at deres ledere har det fornødne overskud , lyder svarene: 

Involvering, stort råderum, synlighed. ”Jeg er til rådighed- ledergruppen skal være det kreative værkssted”. 

Struktur, klare mål, klar strategi og kommunikerede værdier, ”Du skaber overskuddet ved den måde du selv 
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lever på.  Det er vigtigt at få virksomheden spejlet i samfundet, så alle kan se en sammenhæng og indtjening 

til det der rører sig”.  

”Det er vigtigt at observere, have føling med gnisten i øjnene. Hvis den ikke er der, handler det om at agere 

og konfrontere under fire øjne” (Henrik Karup).  

” Vi er konstant på den brændende platform. Det er derfor vigtigt at at være helt klar og tydelig i sin 

kommunikation af mission,mål og fokus. Her er det vigtigt at gøre missionen værdibaseret for at få 

engagementet i top” 

Flere nævnte at rollen som mentor og sparringspartner for sine ledere er vigtig og at tilbud om personlig 

udvikling samt ledertræning/sparring/coaching  i specifikke situationer også er befordrende. 

”Jeg har en aftale med alle ledende medarbejdere om, at de noterer deres problemstillinger, frustrationer 

og ideer op. ´Så afsætter jeg 2-3 timer til personlige samtaler” 

 

Erfaring med individuel træning 

Egen, personlig erfaring: 

6 ud af de 8 interviewede gør – eller har i perioder gjort brug af individuel træning. Syv af dem havde 

endvidere rigtig god erfaringer med individuelle støttepersoner indenfor virksomheden, fra diverse 

netværk og eller bestyrelser.  

 ”Nu når jeg tænker på det er det helt vildt som det er vigtigt- det hjælper mig meget”  

En enkelt som ikke havde personlig erfaring med individuel træning, havde en målsætning om bevidst at 

finde mindst en ressourceperson, men synes umiddelbart at det var problematisk at finde ud af, hvordan 

man lige præcis fandt det sæt at kompetencer, som skulle til…… 

”Det gik op for mig at jeg brugte en sekretær som en slags coach. Hun var knald god til ”sund fornuft” og 

havde mod og talent for en meget direkte feedback til mig. Nu benytter jeg en professionel til at drøfte ting 

med, som jeg ikke kan drøfte med andre” 

”Styrken ved at have individuelle ressourcepersoner er, at samtale fremmer forståelsen”. Flere nævner 

styrken ved den individuelle form som pragmatisk og effektiv. 
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”Personligt finder jeg mine støttepersoner i de helte, som jeg omgiver mig med og som inspirerer mig og 

stiller mig selv spørgsmålet: Hvad kan jeg lære her?” 

De individuelle samtalerum bliver brugt som en overtryksventil, inspirationskilde, refleksion og afprøvning 

af ideer. 

 ”Personligt får jeg jævnligt tjekket om hvorfor det nu lige er, at jeg knokler som jeg gør. Andre 

sammenhænge kan være mediehåndtering, omorganisering, genplacering eller føling med hvad der rører 

sig for at tjekke egen ”markedsværdi”. 

” For 12 år siden var jeg i et intensivt forløb sammen med en udvalgt kredsinternationale ledere i tilknytning 

til en bestemt opgave- det var fantastisk”. 

Har du stillet en coach til rådighed for dine ledere/medarbejdere?: 

Bortset fra to havde de interviewede alle erfaring med at stille mentorer, sparringspartnere og coaches til 

rådighed for deres ledere. Formålet var typisk performance, overblik, tværgående indsigt ,eller 

lederuddannelse. De to øvrige havde fokuseret på at deres ledere/medarbejdere skulle indgå i netværk, 

men overvejede at stille individuelle løsninger til rådighed. 

Den typiske holdning er, at ledende medarbejdere selv må forlange/anmode/argumentere for at få 

muligheden. Typisk kommer det på tale i forlængelse af  MUS. Muligheden er ikke kommunikeret som en 

ordning , man bare kan eller skal benytte sig af. En enkelt leder mener dog klart at en sådan ordning skal 

stilles til rådighed for hele tiden at sikre optimal performance. Nogle medarbejdere vil ikke have det- ”er jeg 

ikke god nok?. Typiske situationer hvor det er aktuelt med individuel sparring til de ledende medarbejdere 

er forfremmelse, omorganisering,krav om holdningsskift, produktivitet, stress eller modsat, at bevare 

motivationen i de langsigtede projekter. 

De fleste nævner at fordelen ved den individuelle træning er det fortrolige rum og at det er vigtigt at 

sparringspartneren møder den enkelte uden dom. Derfor foretrækker de fleste at gøre brug af 

professionelle konsulenter udefra. Ulemperne relateres til sårbarheden ved 1:1 mødet, hvorfor 

sparringspartnerens kompetencer og personlighedsmatchet, er afgørende for resultatet. 

De fleste interviewede mener at tilbud om individuelle ordninger skal afgrænses til chefniveau- eller 

ledende medarbejdere. Dog er der også gode erfaringer med mentorordning for mellemledere for at støtte 

og analysere dagligdagens problemstillinger. 
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”Det er en god forretning. Det er vigtigt at de ledende medarbejdere stortrives, især i krisetider for at holde 

det mentale overskud intakt”(Henrik Karup) 

Netværk og gruppefacilitering blev af flere nævnt som nyttige metoder som supplement til de individuelle 

tilbud. 

Krav til coachkompetencer 

 

Alle nævner personlighed som den vigtigste kompetencer. Her handler det grundlæggende om : 

 at kunne skabe det fornødne tillidsrum 

 god empati 

 evne til at være en smule provokerende og give en direkte og ærlig feedback.  

 Analytisk tilgang 

 Stor integritet 

 Humor 

Derudover nævner de fleste livserfaring og ledelsesbalast. Et par nævner at det er vigtigt at ens 

sparringspartner har prøvet at være der, hvor der skal ageres, når verden bliver hård…… 

Specifikt nævnes at det er afgørende at ens coach/sparringspartner, har den kernekompetence, som man 

ønsker forbedret.  

Derudover er der enighed blandt de adspurgte om, at det er fløjtende ligegyldigt om man har papir på sine 

coachkompetencer -  ”alle har vel gået i skole”. Det vigtigste er at man bliver udfordret og hjulpet til at 

praktisere og implemetere nye personlige strategier i hverdage. ”Teoretikere er det værste jeg ved, jeg vil 

ikke snakke med en 30 årig Cand. Merc´er” 

Generelt var der ingen krav om alder, køn eller etnicitet. 

 

Udsagnet: ”Hver leder sin coach” 

I den forstand at det er meget forskelligt hvad den enkelte leder har brug for- og at det personlige match er 

vigtigt, er alle de interviewede enige i udsagnet.  Indstillingen generelt er, at kun meget få coaches må 

formodes at rumme alle kompetencer.  

I den forstand at alle ledere skal have en coach til rådighed, er der flere kommentarer:’ 

”Det afhænger af situationen og hvor lederen er i sit forløb….” 

”Det ville være ønsketænkning” 

”Det lyder dyrt, men principielt rigtigt på adm. Direktørniveau, hvor der er ensomt….”. 

”Det kan være mægtig givtigt i perioder…” 
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”Alle har brug for en fortrolig samtalepartner…..” 

Generelt er der enighed i vigtigheden i, at den enkelte kan se resultatet af en sådan proces. 

 På spørgsmålet om form, formål og rammer  var der generelt enighed om, at det skulle foregå  face to face 

for at opfange signaler og stemninger. Enkelte foreslår en vekselvirkning mellem mail og personligt møde- 

og et par andre at det ”personlige møde” evt. kan ske ved videokonference. Der kan ikke peges på 

standardløsninger hvad angår hyppighed, men flere nævner at månedlige sessions er det foretrukne. 

Formålet med at gøre brug af coaching, vil i sagens natur være forskelligt. Flere nævner organisatorisk 

forandring, krise, vækst mv,- , alle nævner performanceforbedringer  som et vigtigt fokuspunkt,  

Det var interessant at interviewe de 8 ledere, ikke kun på grund af værdifulde og 

indsigtsfulde udsagn og holdninger, men i høj grad også fordi der virkelig blev 

”snakket igennem”. Det var i sig selv tankevækkende, hvor mange erkendelser der 

igennem de få stillede spørgsmål, kom til de enkelte ledere igennem interviewet. Det 

i sig selv tyder på vigtigheden af, at have en samtalepartner i et magtfrit rum…  

Personligt overskud og overblik er vigtigt. God fysik og balance på livshjulet synes 

at være afgørende for det fornødne mentale beredskab 

Strategierne for at oppebære overskudstilstanden under det meget hårde 

arbejdspres er forskellig, men god forberedelse, prioritering og tillidsfulde 

relationer, synes at være gennemgående. Det er forskelligt hvorvidt coaching og 

sparring foregår med en professionel partner, eller som en del af netværket på job 

andet steds, men det er afgørende for alle at have en ventil for frustrationer 

eller/og et rum for direkte og ærlig feedback.  

I forhold til at sikre egne lederes optimale performa nce, påtager et flertal af de 

adspurgte ledere sig rollen som coach og påpeger nødvendigheden af, at tage sig tid 

til denne opgave.  

Et fåtal stiller coachingmuligheden til rådighed som en generel ordning. Der 

forventes at lederne selv giver udtryk for dere s behov, alternativt aftales et 

formaliseret forløb typisk i forlængelse af MUS, men tanken om at stille det til 

rådighed var ikke fjern- dog typisk på chefniveau.  
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Da tillid er afgørende i en coachsituation, var der enighed i  udsagnet ”hver leder 

sin coach”. De vigtigste kompetencer for en professionel coach, er livserfaring  og 

personlighed. Ingen af de adspurgte ville kigge på uddannelse…..  

 

 

Konklusion 
 

Efter 12 års arbejde med at træne og coache ledere og executives,  har jeg med udgangspunkt i spørgsmålet 

”Hver leder sin coach?”  ønsket  at sammenholde egne reflektioner, erfaringer og tanker med en både 

udforskende og mere teoretisk  tilgang til emnet. Igennem  min teoretiske  research af emnet sammenholdt 

med interviews af 8 succesrige ledere fra vidt forskellige brancher,  har jeg  fået underbygget min hypotese 

om at det individuelle møde og den fortrolige relation, er den mest effektive vej til at opnå den tilstand af 

”Overskud og Overblik”, som er essensen af, og kernen i det personlige lederskab!. 

Opgaven har givet mig den personlige klarhed og skarphed der skal til, for at jeg føler mig klædt på til at 

udbyde et foredrag om temaet.  Sammenfattende ser det ud som om personlig udvikling og forskellige 

facetter af det personlige lederskab, er afgørende for, hvordan hverdagens kompleksitet håndteres. Kravene 

til lederne er høje. Det handler om at fokusere, afbalancere, eksekvere og kommunikere  samt  være 

verdensmester i at give energi! 

Egne og andres  erfaringer tyder på at netop sparring og coaching har en høj nytteværdi i det spændingsfelt 

lederne konstant færdes i, ikke mindst fordi en guided ”timeout” i dagligdagen udfordrer valg og perspektiv, 

således at trivsel og performance opretholdes og udvikles. 

”Klare mål medfører klare resultater. 

Uklare mål medfører ikke uklare 

resultater- de medfører ingen 

resultater.” 

”Problemer kan ikke løses med 

den samme tankegang, som har 

skabt problemerne.” 
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Min  erfaring kombineret med nærværende research bekræfter, at den mest powerfulde 

lederudviklingspraksis  er den interaktive. Det være sig igennem coaching & mentoring, men også igennem 

handling, hvor dagligdagen og livets udfordringer inddrages  som en bevidst  øvebane af lederen  (:”action 

based learning”) .  

At fastholde engagement, drive og begejstring fordrer ærlig selvindsigt og regelmæssig refleksion. En anden 

vigtig brik i forhold til egen udvikling, er at opsøge brugbar feedback og fokuseret opmærksomhed  i egen 

lederpraksis. Det er derfor vigtigt at etablere rum for ærlige, tillidsfulde og udviklende samtaler. Om det er 

professionelle coaches og konsulenter eller fortrolige relationer i netværket er ikke afgørende. Tillidsfulde 

relationer, synes derimod at være en gennemgående forudsætning i forhold til konstant at udvikle, og 

arbejde med sit eget lederbrand, idet selve ”rejsen” for at finde ind til sit ideelle jeg, og udfolde sin 

originalitet og autenticitet er uhyre vigtig. Netop her peger alle pile i retning af, at professionel individuel 

ledersparring er, og vil blive en stadig vigtigere understøttende funktion.   

På spørgsmålet om krav til coachkompetencer, nævnes igen og igen de personlige kompetencer, som 

værende helt afgørende. Evnen til at skabe tillid, empati, og evnen til at balancere imellem at provokere og 

være respektfuld, analyserende, humørfyldt og overordnet udstråle personlig integritet,  er til enhver tid 

vigtigere end  enhver form for formel uddannelse. Den personlige match mellem leder og coach er således 

uhyre vigtig, og i den betydning bliver tesen ”Hver leder sin coach” bekræftet af samtlige adspurgte ledere i 

denne opgave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


