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Af Indehaver Lone Storgaard Duerlund 

Konsulentteamet Duerlund & Co. oplever, at kun-
derne i stigende grad efterspørger coaching, hvor 
formålet med coachingforløbet er at støtte lederen i 
opnåelse af ekstraordinære forretningsmæssige re-
sultater. I nær fortid efterspurgte kunderne i højere 
grad coaching i relation til ”bløde” emner som ud-
vikling af det personlige lederskab, karriereudvik-
ling, konflikthåndtering og personale-/teamudvik-
ling – ofte uden direkte kobling til forretningsmål.  

Kloge forandringsprocesser 
Det er vores erfaring, at coaching lykkes, når der åbnes op 
for nye tanke- og handlemuligheder hos fokuspersonen. 
At nå dertil forudsætter en bevidsthedsmæssig tilstand, 
hvor leder og/eller coach formår at overskride de forståel-
seskategorier, der hidtil har været gældende for en given 
situation. 

Hos Duerlund & Co. arbejder vi ud fra den overbevis-
ning, at sandsynligheden for at vi som ekstern coach kan 
skabe rammerne for, at lederen får ”tænkt ud af boksen” i 
et coachingforløb, øges markant, når man som coach har 
et mangefacetteret blik for forandringsprocesser på tværs 
af fagligheder og brancher. Derfor drager vores kunder 
stor nytte af at den enkelte coach indgår i et tværfagligt 
miljø, hvor vi trækker erfaringer lige fra strategi imple-
mentering, fusioner til strategisk kompetenceudvikling og 
lederskab. Det giver os som coach mulighed for at kunne 
bringe mange - meget forskellige - perspektiver i spil, når 
vi coacher ledere og specialister. 

Fokus på den organisatoriske kontekst 
Hos Duerlund & Co. leverer vi træning af ledere i egen 
virksomhed, hvor coachingforløb er én af flere metoder, 
som vi anvender i denne træningskontekst. Trænings-
tanken kombinerer vi med en insisteren på at knytte 
coachingforløbet op på den organisatoriske kontekst, hvor 
vi støtter lederen i at holde fokus på ”det”, der vil skabe 
merværdi på bundlinjen. 

Vi arbejder derfor ud fra en ”særlig” tilgang til coaching, 
hvor det handler om at hjælpe lederen til at kunne se 
forskellige perspektiver på relationen mellem lederen selv 
og lederens problemstilling, holdt op imod den organisa-
toriske kontekst. Derved adskiller vi os fra coaching, hvor 
der primært arbejdes med selve lederen eller lederens 
udfordring isoleret set.

Metodisk tilgang
Metodisk har vi en eklektisk tilgang til coaching, hvor vi 
forener tanke- og handleværktøjer fra forskellige tilgange 
til coaching. Vi har dog særlige præferencer for systemi-
ske og narrative tilgange til coaching kombineret med 
den anerkendende tilgang hentet fra Appreciative Inquiry. 
Endelig har vi oplevet, at vores kunder har haft stor gavn 
af, at vi har ind tænkt inspiration fra feltet Operational 
Excellence i vores måde at coache på – da det skærper vo-
res blik for at udfordre lederen i (også) at reflektere over, 
hvordan han/hun kan bidrage til forbedringer af virksom-
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hedens konkurrenceevne.  
Det sidste gør det muligt for os at levere coaching med 
kant. Hvis man tænker på det pres offentlige og private 
virksomheder befinder sig under anno 2018 med konstant 
krav om forbedring af produktions-/innovationsevne, så 
stiller det for os at se et legitimt krav om en coach (også) 
er i stand til at levere forretningskoblet coaching. 

I relation til ovenstående finder vi det tankevækkende 
at en stor international undersøgelse af ICF i 2010 viste 
følgende top fem begrundelser for at personer opsøger en 
coach:

1. Optimize individual and/or team performance (42,6 %)
2. Expand professional career opportunities (38,8 %)
3. Improve business management strategies (36,1 %)
4. Increase self-esteem/self-confidence
5. Manage work/life balance 

Coaching samskabes
Når vi kontaktes af en virksomhed eller en leder med 
henblik på at indgå aftale om ét eller flere coachingforløb, 
så trækker vi ikke et ringbind ned fra hylden, hvorpå der 
står forretningskoblet coaching. Vi møder lederen med 
respekt for den problemstilling han/hun ønsker at arbej-
de med i coachingsamtalerne med alt, hvad det kalder 
på af de klassiske systemiske coachdyder; nysgerrighed, 
neutralitet og uærbødighed. Som så mange andre coaches 
sikrer vi fra start, at der skabes en klar ramme (kontrakt/
kontekst) for det videre samarbejde. Derefter vil vi i en 
iterativ proces støtte lederen i at få arbejdet sig ”rundt om” 
problemstillingen med det formål at blive skarp på hvad 
det reelt handler om og hvilke(t) mål han/hun vil sætte 
sig i relation hertil. I naturlig forlængelse heraf vil vi støtte 
lederen i at ”udforske” vejen hen mod målopnåelse via 
brug af forskellige spørgsmålstyper, spejling, eksternalise-
ring m.m. Alt sammen med det formål at få lederen til at 
udfolde et multivers af forståelser og fremtidsmuligheder, 
som der kan vælges imellem, udvikles på, og handles ud 
fra. Opgaven er med andre ord at støtte lederen i at skabe 
sig et sprog for noget, som han/hun ikke tidligere har haft 
sprog for.

Vi har i qua vores præference for at levere forretningskob-
let coaching en foretrukken tænkemåde, som vi udfordrer 
lederen til at ”spille bold op ad” i løbet af coachingfor-
løbet. Med tanke for at ledere og medarbejdere i sidste 
instans er ansat til at skabe merværdi for organisationen 
og diverse kunder/interessenter, så finder vi – og mange 
af vores kunder – det værdifuldt at bringe det forretnings-
mæssige perspektiv på banen. Det giver oftest helt nye 
perspektiver på den problemstilling lederen har fokus 
på. Derfor oplever vi jævnligt at det der startede som et 
coachingforløb med fokus på det personlige lederskab 
skifter fokus – ikke fordi vi insisterer på det – men fordi 
mange ledere ”overser” det forretningsmæssige perspektiv 
i deres travle arbejdsliv. Derfor tilstræber vi at introducere 
følgende forretningsperspektiver på en given problemstil-
ling i ethvert coachingforløb, da det kan skabe sammen-
hæng til de strategiske målsætninger og organisationen 
som helhed:

Vision og mål:
Hvad skal lederen levere af resultater i relation til organi-
sationens visioner og mål – både den store organisation 
og i lederens eget område?

Kundebehov: 
Hvad er lederens kunders primære behov – hvad giver det 
af nye perspektiver?

Opgaver: 
Hvad er lederens vigtigste opgaver og relationer i organi-
sationen – hvad giver det af nye perspektiver? 

Apropos, et citat fra den franske forfatter Marcel Proust: 
”Den sande opdagelsesrejse består ikke i at udforske nye 
lande, men i at se verden med nye øjne”, så handler denne 
forretningskobling om at introducere lederen for ofte 
oversete perspektiver i coaching sammenhænge, som 
muliggør at se på lederen i relation til virksomheden (og 
problemstillingen) med nye øjne.


