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Coaching – samtalekunst og ledelsesdisciplin er det første større bidrag 
til forsk ningen i coaching og ledelse, der er skrevet på dansk. Bogen 
 diskuterer de moderne coachingmodellers tilblivelse, deres dominerende 
ledelsesparadigmer og de centrale tilgange i coachingpsykologi. Endelig 
indeholder bogen en række cases hentet fra  organisatorisk praksis, der 
belyser coaching fra sektor- og koncernniveau til selve samtalerummet.  

Bogen viser, hvordan kombinationen af ledelsesstrategi og samtalekunst 
åbner et særligt ledelsesrum i virksomheden, hvor samtalerelationens 
 dynamik – dens symmetrier og asymmetrier – bliver afgørende at for-
holde sig til som coach, leder og med arbejder, fordi det både skaber 
 muligheden for en rigere horisont, men også risikoen for at de eksiste-
rende identiteter ikke længere kan være de samme.  Forfatteren intro-
ducerer til det formål et nyt begreb om samtaleøkonomi, der refererer  
til, hvordan  coachingsamtalen producerer magt, identitet, viden og selv-
indsigt samt følelser, drømme og begær hos såvel coach som den der 
coaches.

Coaching – samtalekunst og ledelsesdisciplin henvender sig til stude-
rende og  professionelle, der arbejder med ledelse, samtaler og organisa-
toriske læreprocesser. Bogen er tværfaglig og trækker især på sociologi, 
sprogfilosofi og psykologi.
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INTRODUKTION

9

Tak til

Baggrunden for denne bog er det forskningsarbejde, jeg har gennemført i 
forbindelse med erhvervs-ph.d.-projektet ”Coaching som ledelsesdiskurs i 
sundhedssektoren”, og som påbegyndtes 1. september 2007. Derfor skylder jeg 
også en særlig tak til Dansk Sygeplejeråd for at være gået ind i ph.d.-projektet. 
Uden DSR’s finansielle støtte og tillidsfulde opbakning ville bogen ikke være 
blevet til noget. Her har jeg frem for alt lært en række fremragende og dygtige 
mennesker at kende, som hver på deres måde har inspireret mig til forsknings-
arbejdet: Anne Granborg, Dorte Steenberg, Gitte Tinning, Trine Holgersen, 
Birthe Oest Larsen, Gunilla Svensmark, Helle Bavnhøj m.fl.

Tak til Copenhagen Coaching Center, især til direktør Mette Mejlhede, 
som åbnede coachingverden for mig, og til partner Thomas Mosfeldt for 
venskab og supervision. Tak til Attractor – Hanne Moltke Leth, Søren Skov 
og Kim Martin Nielsen – som har vist mig den tillid at være censor på deres 
coachinguddannelse, og som har gjort mig klogere på systemisk coaching.

I efteråret 2009 foretog lektor ved Aalborg Universitet og koordinator på 
Masters-uddannelsen i organisatorisk coaching, Søren Willert, et peer review 
på bogen. Alle hans kommentarer har haft indflydelse på bogens færdige form, 
især hans skarpe blik for de steder, hvor den psykologiske og terapeutiske 
faglighed er på spil. En stor tak for den hjælp. På Samfundslitteratur er jeg 
taknemmelig for Peter Byriels grundige kritik, som uden tvivl har gjort den 
bedre, og for hans tro på bogen.

Universitetspartneren i ph.d.-projektet er CBS, Institut for Ledelse, Politik 
& Filosofi. Her er jeg taknemmelig for min vejleder, lektor, ph.d. Niels Thyge 
Thygesens feedback og sparring på struktur og stringens, som også har smittet 
af på bogen. En særlig tanke skal gives til professor, Ole Fogh Kirkeby, som 
jeg skylder tak for så meget. Han er til fortsat stor inspiration og har været det 
i løbet af de sidste ti år. Det er Ole, som oprindeligt har givet mig ideen til 
ph.d.-projektet, og uden ham var det ikke nået så langt.

Endelig, men ikke mindst: Tak til verdens dejligste hustru, Christa. Til 
vores børn, Jeppe og Johanna, tilegnes bogen. 
Espergærde, juni 2010




