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Prolog 

Vi har på de seneste årskonferencer sat den professionelle samtale i fokus ud fra forskellige vinkler. Senest 

var vores fokus på 'Professionelle samtaler i en digital tidsalder'.  

Kort efter konferencen rykkede den digitale tidsalder pludselig meget tættere på, som følge af 

Coronasituationen. Så man må sige, at vi havde fået valgt et årskonferencetema, der blev mere aktuelt, end 

vi havde forudset. 

Vi valgte at gennemføre konferencen på en meget digital måde, som et forsøg på at forestille os, hvordan 

fremtidens seminarer kunne komme til at se ud. Også her kom vi til at tage forskud på, hvordan 

konferencer kort efter flyttede sig over til et digitalt format.  

Alt i alt fik vores oplægsholdere en aktualitet, som ingen havde forestillet sig.  

I dette ‘Conference-paper’ har vi valgt helt kort at gengive oplægsholdernes pointer, som de blev fremlagt 

på konferencen. Vi har valgt at henvise til PowerPoints, artikler og bøger, som oplægsholderne har henvist 

til.  

Efter hvert oplæg havde deltagerne mulighed for at formulere spørgsmål til oplægsholderne. Nogle af 

spørgsmålene fik deltagerne svar på i en panel-runde. Vi har valgt i dokumentet ‘Q&A’ at opliste alle de 

indkomne spørgsmål, og de svar, som oplægsholderne efterfølgende har givet. 

Der er rigtigt mange gode konkrete anvisninger og velvalgte betragtninger at se tilbage på.  

Vi håber, at vi på denne måde medvirker til et yderligere attraktivt udbytte af konferencen.  

 

God læselyst.  

Carsten Agerlin 

Formand for EMCC Danmark 

 

Det er muligt at downloade præsentationer, læse Q&A’s, samt se videoer mv. fra konferencen via dette 

link: https://www.emcc.dk/viden-fra-arskonference-2020  

https://www.emcc.dk/viden-fra-arskonference-2020
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Riza Kadilar 
Riza Kadilar er formand for EMCC Global. Du kan læse mere om Riza her 

Riza Kadilar italesatte som formand for EMCC International den rolle og ansvar, som EMCC skal kunne 

indtage som professionelt organ. I den bestræbelse ser han EMCC som mere end et coaching- og 

mentoring-organ, og snarere som en aktiv medspiller i at løse nogle af de centrale udfordringer, som vi som 

internationalt samfund står over for. 

EMCC skal overordnet være en relevant 

spiller i forhold til de temaer, der også 

fylder i EU og resten af verden. Herunder 

handler det om at skabe inkluderende 

fællesskaber, der naturligt tager højde og 

samarbejder med den digitale tidsalder 

og samtidig bistår til at skabe løsninger 

på de problemer, vi står over for som 

verdenssamfund.  

 

 

 

 

De vilkår – og det ansvar – uddyber han med forskellige tematikker; 

- Verden er og bliver langt mere forbundet og alt sker i et højere tempo, og her skal EMCC bidrage til 
at skabe noget stabilt og fællesskabende, hvor værdien rækker ud over den enkelte. I profes-
sionelle dialoger skal vi kunne se på den værdi, der skabes udover det enkelte individ, og sætte den 
enkelte i meningsfuld forbindelse med sine omgivelser. Her har mulighederne aldrig været bedre, 
særligt med de digitale muligheder. 

https://www.linkedin.com/in/rizakadilar/?originalSubdomain=tr
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- Vi skal samtidig kunne udvikle nye måder at være sammen på. Både som fællesskaber, men også i 
vores måde at være kontakt med vores omgivelser. Han fremhæver her en række kompetencer og 
temaer, som særligt kan bidrage til denne ambition: 

 
o Sensemaking; hjælpe til, at individer og fællesskaber kan skabe mening i den verden, de er 

en del af 

o Social intelligence; Udviklingen af en større forståelse og fornemmelse af andre og vores 
omgivelser som helhed 

o Adaptive thinking; At hjælpe individer og fællesskaber til at tilpasse sig de løbende 
forudsætninger 

o Cross cultural competence; Forståelse for andre kulturer og baggrunde, der ikke ligner 
vores egne 

o Computational thinking; Udnyttelse af de ressourcer, som digitale muligheder og AI stiller 
til rådighed 

 

Vi skal med andre ord kunne koble os til verden og hinanden på nye måder. Vi skal ikke være så bange for 

at blive erstattet af en robot, men snarere for at blive erstattet af én, der kan samarbejde bedre med en 

robot. Vores tilpasning til de digitale muligheder er hermed central.  

Det har konsekvenser for de dialoger og koblingsformer, vi indgår i, ligesom det har konsekvenser for den 

type ledelse, der fremover skal sikre værdi og fællesskaber. Vi skal kunne bemyndige mennesker, skabe 

samhørighed og sikre, at alle føler sig respekteret, værdsat, trygge og mødt af tillid som en forudsætning 

for, at vi alle kan bevæge os trygt og produktivt ind i de nye vilkår og muligheder, som de digitale 

muligheder tilbyder. 
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Macarena Vergara 
Macarena er konsulent og coach og du kan læse mere om hende her 

Macarenas oplæg præsenterede et effektivt setup for, hvordan digitale platforme – E-coaching – kan 

bidrage til at skabe effektiv forandring, samt hvad det kræver af coachen for at understøtte det. 

Macarena slog fast, at selvom interventionerne foregår på digitale platforme, muliggør det faktisk en 

tættere kontakt. De forskellige platforme giver mulighed for at være tilgængelig og understøtte coachees 

proces langt tættere og kontinuerligt.  

Så hvad går E-coaching ud på? Metoden kombinerer: 

- Skriftlig kommunikation; coach og 

coachee kommunikerer igennem skriftlige 

spørgsmål og svar 

- Video; Coach og fokusperson etablerer en 

relation på video og har typisk det første 

møde her 

- SMS; Coachen kan endda understøtte 

coachee på sms 

- Aktionslæring; Som konsekvens af den 

tætte kommunikative kontakt fastholdes 

coachee i sit udviklingsforløb gennem 

afprøvning af forskellige handlinger på 

daglig basis 

 

Hvordan lykkes man som, og hvorfor virker det? 

- Fokus på det skrevne sprog; Eftersom meget af den digitale kommunikation foregår skriftligt, er 
det afgørende, at man er særligt omhyggelig, fordi hvert ord tæller i såvel relationsopbygningen 
som det konkrete indhold. Igennem det skrevne ord skabes tillid, psykologisk tryghed og 
motivation. Vi skal dermed også kunne være meget opmærksomme på: 

o Hvad bliver sagt? Hvor peger det hen? Hvad er det udtryk for?  

o Kommunikation af, at vi er på samme side og vi vil grundlæggende det samme, igennem de 

forskellige svar og spørgsmål.  

o Vi kan til gengæld hoppe forbi det ”sociale pleasende”, fordi vi ikke deler et fysisk rum. Vi 

kan gå lige på og hårdt. 

 
- A-synkronicitet: Coachee har autonomi og frihed til at kommunikere med coachen uden at 

coachen skal være til stede, og kan reflektere og arbejde med sig selv, når det er belejligt. Det 

betyder også, at læringen ikke er begrænset til et specifikt tidspunkt, men kan være, når man er 

inspireret til det. 

  

https://www.ecoachpro.nl/en/about-us#648
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- Nærvær i det digitale; Coachen skal imidlertid stadig bruge klassiske kompetencer som nærvær og 

”digital lytning”, selvom man kommunikerer asynkront over skrift. Man skal med andre ord kunne 

forbinde sig med sin fokusperson, selvom man ikke nødvendigvis kan være til stede i synkron tid.  

- Social anonymitet fænomenet: Eftersom vi ikke kan se hinanden, kan vi også overskride temaer 

eller emner, som vi ville lade os begrænse af, fordi det er konfronterende at sidde over for en 

anden person. Vi kan altså være mere modige uden social konfrontation i real-time. 

 

 

Macarena introducerer afslutningsvis metaforen “The bonsai of e-coaching” som et billede på, at vi er 

ekstremt opmærksomme på de mindste tilpasninger og responser samtidig med at vi passer på relationen – 

alt imens coachee på egne præmisser selv kan tage ansvar for refleksioner, retning og handling. 
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Lars Hoffman 
Lars Hoffman er Learning Director i LHI, og du kan se mere om ham her 

Lars Hoffmans oplæg præsenterede vigtige temaer og metoder, der sikrer de bedste forudsætninger for 

såvel afholdelse af møder som læringsaktiviteter online. Hovedpunkterne var særligt fordelt på tre 

opmærksomheder; Teknologiske forudsætninger, ”code of conduct” og Facilitering af møderne; 

Teknologiske Forudsætninger 

- Lyd: Sørg for at alle deltagere på videomøder sidder med deres eget head-set med tilhørende 

mikrofon, og insistér på at de bliver brugt.  

- Lys: Inden mødet starter, kig på dit eget billede og spørg: kan jeg aflæse mine egne ansigtsudtryk 

på skærmen? 

- Billede: Sørg for at hæve kameraet, så det hænger i øjenhøjde, og kom gerne så tæt på, at man kan 

aflæse ansigtet og hænder tydeligt. 

- Alle skal kunne deltage med billede 

Code of Conduct 

- Spillereglerne; Lav fælles standarder for, hvordan man deltager på møderne: 

o Ingen multitasking 

o Hold fokus på indholdet 

o Alle skal med på skærmen 

- Hold fast; Det tager tid at opbygge en god digital mødekultur.  

- Ledelsesmæssig opbakning; Kommunikér tydeligt fra ledelsesniveau, at spillereglerne prioriteres 

højt. 

Facilitering 

- Vær et rolleeksempel: vær tydelig i dine bevægelser og rammesætninger og vær tydelig på 

agendaen. 

- Brug humor – men med måde.  

- Brug håndsoprækning og overhold rækkefølgen. 

https://www.linkedin.com/in/lars-hoffmann-8096492/
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- Brug spejling: Sig højt, hvad du ser! ”Mikkel, du sidder og ser tænksom ud”, ”Lone, du var lige ved 

at markere” osv. 

- Få aktivt deltagerne til at koble sig på hinanden.  

- Del ikke egne slides, så det er dem, du selv ser på – kig på dem, du har brug for, så du kan følge 

tilhørerne 

- Vær tydelig i dit kropssprog – vis engagement og indlevelse, for det kommer ikke af sig selv. 

 

 

 

De konkrete erfaringer til, hvordan vi kan afholde videomøder, der skaber mest mulig effekt og læring, viser 

tydeligt vigtigheden af, at vi gør os umage, når vi afholder møder digitalt, men at der også er vigtige 

nedslag, som vi med fordel kan arbejde grundigt ind i vores digitale mødekultur.  
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David Ringwood 
David er Vice President i MRG, og du kan læse mere om ham her 

David præsenterede perspektiver på, ”Hvordan forskellige generationer vil møde den digitale udvikling”. 

David præsenterede indledningsvist to forbehold mod at se generationer og adfærd som generaliseret og 

fastlåst. Generationerne indeholder forskelligheder internt, ligesom præferencer for adfærd samtidig i 

noget omfang kan ændre sig over tid. Derfor skal perspektiverne på generationerne ses som inspiration og 

indikatorer, der kan hjælpe os til at interagere klogere, uden at vi kategoriserer endegyldigt.  

I præsentationen skelner David mellem særligt 4 generationer, der har hver sine overordnede præferencer; 

- Baby Boomers født 1946-1964 

- Gen X født 1965-1980 

- Gen Y (Millennials) født 1981-1994 

- Gen Z  født 1995-2012 

 

David præsenterede særligt, hvordan de yngre generationer har udviklet distinkte præferencer, der 

adskiller sig fra ældre generationer. Eksempelvis har generationen fra 26 – 38 år (Milennials) særlige 

præferencer for: 

- fællesskaber og forbundethed – de ønsker at være en del af fællesskaber 

- meget information 

- at forstå baggrunde, kunne planlægge og strukturere opgaver 

- stabilitet og forudsigelighed 

  

https://www.mrg.com/mrg-team/
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Når David fokuserer på den helt unge generation (25 år og yngre), ser han en grundlæggende acceleration 

af ovenstående mønstre: 

- Endnu større præference for at præstere og skabe resultater 

- Endnu større ønske om stabilitet og forudsigelighed 

- Motiveres af at arbejde i fællesskaber 

- Endeligt har den helt unge generation et yderligere behov for feedback og fravær af pludselige 

ændringer. 

 

David konkluderede sit oplæg ved at perspektivere generationerne til digitale platforme og ledelse, hvor 

han særligt fremhæver; 

 

- Digitale platforme kan bidrage til at skabe stabilitet, forbundethed og forudsigelighed, som særligt 
de yngre generationer efterspørger. 

- Yngre generationer vil involveres, og det skal ledelse kunne imødekomme 
- Det er afgørende, at de yngre generationer oplever stor grad af feedback fra ledere og kolleger 
- Yngre generationer har brug for at mærke en fælles kultur omkring sig, som hjælper til at de ”hører 

til”. 
- Endeligt vil en demokratisk, involverende ledelsesstil generelt imødekomme de yngre 

generationers præferencer 
 

 

Se i øvrigt David Ringwoods præsentation og IDI (Individual Directions Inventory™) her! 

  

https://www.emcc.dk/viden-fra-arskonference-2020
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David Clutterbuch 
David er professor ved Henley BS. og co-founder af EMCC, og du kan læse mere om ham her 

David C. talte om AI. Hvad er det? Hvordan virker AI? Hvad kan AI og hvad kan det ikke? Hvem indenfor 

coachverdenen er i fare pga. AI? Hvordan vil et godt samarbejde se ud mellem en coach og AI? Alt sammen 

spørgsmål som David C. anså for vigtige for folk, der arbejder med coaching og mentoring, og som kræver 

svar og en bevidst stillingtagen til, hvis man ikke skal halte bagefter.  

 

David lagde ud med at definere forskellige termer 

- Hvad er en coachbot? Et computerprogram (algoritme), der består af en række spørgsmål, der skal 

give dig noget information. Det er et værktøj. Det giver adgang til viden og ekspertise i en lineær 

sammenhæng. Men den virker kun indenfor de rammer, den er programmet til - ikke hvor tingene 

bliver personlige, og hvor man skal tilpasse sig. De kan hjælpe en til at blive mere struktureret. De 

kan hjælpe os fx i forberedende faser før en coaching-session, til at blive mere stringente og 

reflekterede i vores forberedelse og til at blive mere analytiske i vores opfølgning på en coaching. 

Så de kan blive et supplement til den tænkning, vi normalt bruger. 

- AI står for Artificiel Intelligence og er i løbende udvikling, men er stadig kun god til forholdsvis 

simple og repeterbare ting. AI lærer igennem anvendelse; den tager menneskelige algoritmer og 

igennem anvendelse lærer den sig nye mønstre. Det kan den pga. af styrkerne af algoritmerne, der 

til stadighed bliver mere sofistikerede. 

- Vi har allerede AI-therapist, der ofte kan se ting, som almindelige terapeuter ikke ser. De genkender 

stress eller ser andre mønstre og holder styr på det, mens man coacher. Og folk føler sig mindre 

udfordrede, når de taler med en AI, end når de taler med et menneske.  

Omkring forskellen mellem mennesker og AI pegede han på: 

- AI ser det hele, hvor vores hjerne er designet til at fokusere på det, vi ser som vigtigt. Derfor er der 

mange ting, vi ikke er bevidste om – men det er AI. Den kan hjælpe os til at få den information, vi 

https://www.davidclutterbuckpartnership.com/
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har brug for, så vi kan beslutte, hvad der er vigtigt. AI kan ikke vurdere værdier og kan ikke skifte fra 

en kontekst til en anden. En anden udfordring med AI er, at det oversimplificerer tingene og 

overfører den bias som programmørerne havde, til det den arbejder med. F.eks. var førerløse biler i 

starten ikke programmeret til at se sorte mennesker, kun hvide, så sorte blev kørt ned. 

- I forhold til information kan mennesker håndtere en begrænset mængde på samme tid, men har 

stor bredde – AI kan håndtere rigtig meget information, men har begrænset bredde 

- Mentorer og coaches kan udvise visdom, det kan AI ikke – endnu. 

- Man kan ikke transformere visdom mellem AI- enheder, men alt som følger bestemte fastlagte 

regler og principper er grundlæggende i farezonen for at blive erstatter ad AI. 

 

Vedrørende partnerskab mellem en coach og AI, sagde han bl.a.: 

- Som coach kan man godt have glæde af et partnerskab. AI kan hjælpe med at præsentere modeller 
undervejs i coachingen, f.eks. dramatrekanten, den kan tjekke din intuition og analysere din session 
sammen med dig efterfølgende til dybere læring.  

- Udfordringer i partnerskabet kan omfatte, at du glemmer at lytte til din klient, fordi du er optaget 
af data, at du får så meget data, at det bliver uoverskueligt, at du får for meget fokus på processen i 
stedet for samtalen, og så taber du det hele på gulvet. Fortrolighed er også et issue. 

- Hvis du ønsker at starte op med det, så undersøg hvad der er på markedet – der er meget mere, 
end man forestiller sig.  
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Epilog 

Vi har introduceret forskellige perspektiver på både nogle af de trends, der er af afgørende betydning for 

coachings og mentorings fremtid og relevans for mennesker og organisationer, såvel som konkrete 

metoder, der kan hjælpe os med at skabe reel værdi. 

EMCC International, herunder også EMCC Danmark, ønsker, som Riza Kadilar var inde på i sit oplæg, fortsat 

at tage et medansvar for det samfund, vi er en del af. Vi ønsker at bidrage til områder, der også rækker ud 

over coaching og mentoring. Vi ønsker også at være med til at opbygge forståelse for og accept af andre 

kulturer og baggrunde, der ikke ligner vores egne, og vi ser, at dialogiske og relationelle kompetencer spiller 

en afgørende rolle i dette. Vi ser vigtigheden i at opbygge stærke, sunde og bæredygtige fællesskaber i 

kontekster, der hele tiden er i bevægelse og med en forandringshastighed, der accelererer, bl.a. på grund af 

den teknologiske udvikling. Derfor var Riza Kadilars budskab også, at vi skal spille sammen med og udnytte, 

men også tilpasse os mulighederne i den digitale udvikling. 

Vi ser det bl.a. med fremkomsten af digitale platforme, hvor vi skal kunne kommunikere effektivt og 

fællesskabende ved både at mestre faciliterings-håndværket samt den svære balance at mestre nærvær i 

rammer af fysisk fravær. Her gav Lars Hoffman og Marcarena konkrete redskaber og perspektiver til 

frembringelse af læring og udvikling i møder, læringsaktiviteter og online-coaching.  

I forlængelse af David Clutterbuck, ser vi et behov for at arbejde med og ikke imod fremkomsten af nye 

digitale værktøjer, hvor AI fremover vil spille en endnu større rolle. Vi ser et stort potentiale i AI, hvis vi kan 

bruge det klogt og som supplement til de dialoger og relationer, hvor coaching og mentoring i forvejen 

skaber stor værdi. AI har potentialet til at blive en vigtig medspiller i fremtidens mere digitale samfund. 

Endeligt skal vi kunne forstå og inkludere nye såvel som ældre generationer af professionelle, der med 

forskellige præferencer og erfaringer har brug for nye organisatoriske betingelser for at skabe mening og 

deltage i værdiskabende kulturer, som David Ringwood gør opmærksom på. Det har også konsekvenser for 

coachings og mentorings rolle. 

Afsluttende vil vi i EMCC Danmark takke dig for at læse med. Vi er optagede af at forblive et relevant organ, 

der med et kompromisløst fokus på værdien af professionelle dialoger, bidrager til mennesker og 

organisationers udvikling.  Vi vil være garant for det gode håndværk i professionelle dialoger til gavn for 

kvaliteten af coaching- og mentoring-samtaler overalt i Danmark. Vi arbejder for en udbredelse af 

dialogiske og relationelle færdigheder som forudsætning for den bredere udvikling af mennesker og 

organisationer i et væld af forskellige samfundsmæssige kontekster, idet vi tror på, at det samtidig skaber 

værdi for de samfundsudfordringer og temaer, som angår os alle. 

Bedste hilsner, 

Bestyrelsen i EMCC Danmark 

 


