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Forfatternes forord  

»Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.«  

ukendt 

Forfatternes orord 
Forord 
Denne bog ville blive til. I flere år har vi tre forfattere ar-
bejdet med mentorprogrammer i forskellige organisatio-
ner. Vi har alle følt glæde og inspiration ved at være en del 
af de mange forløb, vi har været på sidelinjen af. Vi har 
været dem, der matchede mentor-mentee, uddannede, su-
perviserede og udviklede tanker og idéer om, hvordan 
mentorsamtalen kan hjælpe udvikling på vej, når relatio-
nen er god og veletableret. Ikke mindst er eller har vi væ-
ret mentorer og mentees og prøvet det på egen krop og 
sjæl. 

Vores arbejde og store interesse for ledelse og samtaler har 
inspireret til bogen. Når vi har introduceret mentorer og 
mentees til mentorsamtalen, har vi altid opfordret til, at 
mentor og mentee benytter sig af en logbog til at samle de-
res tanker og følelser samt deres udvikling. Derfor har vo-
res arbejdstitel på bogen været den sorte boks. Ligesom 
flyboksen registrerer og dokumenterer, hvad der er sket 
under en flyrejse, skal denne logbog gerne give mulighed 
for, at mentor og mentee registrerer og reflekterer over, 
hvad der sker i samtalen og hvilken udvikling, den sætter i 
gang. Tanker, følelser og handlinger må ikke gå tabt. En 
logbog, hvor vi med forskellige cases fra den virkelige 
verden og med forslag til mulige samtalemetoder i samta-
lerne har ambitionen om at sætte mere handling og udvik-
ling i gang hos den enkelte. Samtidig er der mulighed for 
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Forfatternes orord 

at skrive tanker, følelser og udvikling ned og ikke mindst 
justere på samtalemetoderne, så de bliver dine egne. 

Som sagt har det været en lang bogrejse, som vi har fore-
taget, samtidig med at vi har passet vores karrierer, vi har 
undervejs sagt farvel til Anja Bach Press. Anja har særligt 
bidraget med gode casebeskrivelser og relevante tema-
er/samtaleemner til mentorsamtalen. Tusind tak for din 
indsats, Anja. Vi ved, at du glæder dig lige så meget som 
os over, at vi har sat det sidste punktum i vores bog. 

 Vi vil også gerne sige tak til de mange mentorer og men-
tees for den inspiration, de har leveret os gennem årene, 
og særlig tak til Kristine Riskær Poulsen og Jakob Bjerre, 
som hjalp os med at sætte retning på projektet. Til Jan 
Venzel og Inger McLeskey for kritisk gennemlæsning og 
inspiration til vores brug af cases og samtalemetoder. Og 
ikke mindst en stor tak til vores familier, som har vist stor 
forståelse og interesse for vores projekt. 

Vi håber, at bogen vil blive brugt og udviklet videre af 
hver enkelt mentor og mentee – meget gerne i fællesskab. 

København, 2016 

Else Iversen 
Pia Ravn Dyhr 
Annette Schmidt Højby 
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Sådan bruger du bogen  

»Husk, at viljen til at ville avler evnen til at kunne!«  

H.N. Andersen 

Sådan bruger du bogen 
Sådan bruger du bogen 

Et par forudsætninger 

Forudsætningen for at få noget ud af denne bog er at være 
parat til at slippe vaner og »plejer«, når du vil udvikle dig i 
dit arbejdsliv. Samtaler mellem en mentor og en mentee 
kan være et stærkt udviklingsværktøj, som vi med denne 
bog gerne vil inspirere til.  

Bogen er til såvel mentor som mentee, der vil prøve at gå 
lidt ud til kanten, og som vil give mere af sig selv for at få 
endnu mere tilbage. Altså – ud fra nogle enkle, men effekt-
fulde metoder og værktøjer at bidrage til at skabe intensi-
ve og udforskende samtaler, som skaber forandring i tan-
ke, følelse og/eller handling. I den sikre forvisning og for-
ventning om, at samtalens form har betydelig virkning på 
indhold og udbytte. Vores fokus er at få samtaler til at 
lykkes! 

Bogen handler ikke om match mellem mentor og mentee 
eller strukturering af mentorprogrammer og -forløb. Der 
findes mange andre publikationer om det. Denne bog fo-
kuserer udelukkende på samtalen mellem mentor og men-
tee. 

Der er to indgange i bogen: Hvad taler vi om? Hvordan 
taler vi om det? Det lyder umiddelbart let og ligetil ... og 
ja, hvis vi sikrer os, at begge samtaleparter ved, hvad vi ta-
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Sådan bruger du bogen 

ler om, og ikke mindst hvordan vi taler om det, er vi fak-
tisk nået langt – og det er lige netop derfor, det er svært, 
og hvorfor vi har skrevet bogen: For at hjælpe jer til at få 
bedre styr på de to ting. 

Værktøjs- og logbog i én bog 

Bogen er en værktøjsbog i ordets bogstavelige forstand: 
Du kan springe rundt i bogen alt efter behov, og du kan 
notere, tegne osv. Dine overvejelser – ja bare strøtanker – 
undervejs i din udviklingsproces kan (bør) du også notere. 
Tanker har en udløbsdato, og det er svært at fastholde, 
hvad du tænkte eller følte om en given situation for 2 må-
neder siden. Det er godt at skrive ned, så du kan se din 
bevægelse. Margenen er dedikeret til dine noter. Samtidig har 
vi flere steder skrevet refleksionsspørgsmål, som forhå-
bentlig kan hjælpe dig på vej. 

Både mentor og mentee kan bruge bogen som forberedel-
sesværktøj. Eksempelvis kan mentor overveje, hvilke sam-
talemetode(r) der kan bruges i den næste samtale, og må-
ske prøve noget nyt af. Mentor har muligheden for at ek-
sperimentere med sine dialogværktøjer sammen med 
mentee. Det skal naturligvis gøre på en respektfuld måde, 
så mentee er indforstået med, at »vi taler sammen på en 
særlig måde«. 

Mentee kan i casene finde inspiration til at formulere egen 
udfordring. Mentee kan også forberede sig på, hvordan 
der kan tales om udfordringen ved at kigge på samtaleme-
toderne. Mentee har naturligvis også mulighed for at bru-
ge mentorsamtalerne til at eksperimentere, til at se sine po-
tentielle handlemuligheder fra mange perspektiver. »Hvis 
jeg gjorde eller sagde sådan, hvad ville der ske« ... kan væ-
re interessante overvejelser for mentee i mentorsamtaler-
ne.  
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Sådan bruger du bogen 

Bogen kan naturligvis anvendes undervejs i samtalen – 
den kan komme på bordet, og i fællesskab kan mentor og 
mentee beslutte, hvordan I vil arbejde i samtalen. Bogen 
kan også bruges til refleksion og opsamling efter mødet. 
Vi har af den grund sørget for plads til noter ved såvel ca-
ses som samtalemetoder – og ikke mindst forskellige re-
fleksionsspørgsmål rundt om i bogen. Det er rig mulighed 
for også at tilføje nye cases og nye samtalemetoder, da vo-
res »version 1.0« langtfra er udtømmende.  

Hvad taler vi om?  

Gode mentorsamtaler har som forudsætning, at mentee 
grundlæggende er motiveret både for at gå ind i samtalerne 
og for at gøre noget ved sin(e) udfordring(er). Afsættet er 
mentees fortælling om egen erfaring/virkelighed. Det er 
vigtigt for mentee, at det har en betydning! Samtidig skal 
mentee sætte realistiske mål for nye handlinger, tanker og følel-
ser (hvilket mentor kan hjælpe med), og dermed er der et 
forandringselement i alle mentorsamtaler. Om mentees moti-
vation er båret af ønsket om at komme hen til noget eller 
væk fra noget, dykker vi ikke ned i. Fokus er på, hvordan 
mentor kan hjælpe mentee til selv at finde frem til realisti-
ske mål og ikke mindst vejen til at realisere dem. 

Resultatet for både mentor og mentee vil være, at I bliver 
mere reflekterede praktikere, både i forhold til den virke-
lighed (erfaringer), som I arbejder med i mentorsamtalen, 
og i forhold til rollen som henholdsvis mentor/mentee. At 
du tænker en ekstra gang over det, du gør og formoder 
(din praksis), enten mens du gør det (og gerne i mentor-
samtalen) eller bagefter. På den måde øges din selvindsigt 
og handlefrihed. 

De beskrevne cases viser forskellige samtaleemner. De er 
eksempler på udfordringer/problemer, som en mentee 
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Sådan bruger du bogen 

kan have. Udfordringer, som vi har hørt, set, selv stået i 
eller fået fortalt gennem årene. Som de står her i bogen, er 
de alle konstruerede historier. Casene står formuleret som 
et udsagn, så de bliver så realistiske som muligt. 

Casene beskriver udfordringer, som mentee kan være op-
taget af og gerne vil arbejde med. Ved at fortælle casene 
tror vi, at vi kan inspirere og hjælpe med at formulere eg-
ne udfordringer – vi giver et sprog for noget, som mentee 
måske endnu ikke har kunnet sætte ord på. Omvendt er vi 
udmærket klar over, at mentee ikke altid er afklaret med, 
hvad der er den egentlige udfordring. Nogle gange ligger 
udfordringen i at finde ud af, hvad det lige præcis er for en 
udfordring, du (helst) vil arbejde med! Den afklaring har 
vi ikke formuleret som en case. I stedet viser vi både nogle 
cases, der udvikler sig i helt forskellige retninger i forhold 
til deres umiddelbare problemområde, og et par samtale-
metoder, som kan være med til at afklare, hvad det egent-
lig er for en udfordring, mentee har behov for at arbejde 
med i samtalen. 

I bogen er casene opdelt efter, hvilket af de tre overordne-
de temaer, de har fokus på: Karriere, personligt eller rela-
tioner. Mentorsamtaler har i bund og grund til formål at 
støtte mentee, så vedkommende kan udvikle sig, hvorfor 
der hele tiden er et personligt fokus i alle samtaler. Da de 
emner, mentee typisk vil tage op i samtalerne, er rettet 
mod mentees arbejdsliv, vil der tit være et karriereper-
spektiv. Endelig fungerer vi mennesker sammen med an-
dre mennesker, så der er også altid et relationsperspektiv. 
Vi vælger at skitsere tre forskellige perspektiver, vel vi-
dende at alle tre perspektiver sameksisterer i alle samtaler. 
Det gør vi, fordi vi oplever, at der kan være forskel i vægt-
ningen, betydningen eller vanskeligheden i håndteringen 
af det enkelte perspektiv, hvorfor det kan være en klar 
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Sådan bruger du bogen 

fordel, at mentee og mentor afstemmer forventningen til, 
hvor det særlige fokus skal være. 

I de enkelte cases er der afsnit skrevet med en anden 
skrifttype og indryk. Det er afsnit, hvor vi får indblik i, 
hvilke overvejelser og følelser mentor har i nuet – mentors 
indre dialog – og hvordan den er med til at præge beslut-
ningen om, hvad mentor siger eller ikke siger.  

Grænser for samtalen 

Mentorsamtalen er en af mange professionelle samtale-
former, som har til formål at hjælpe, understøtte og udvik-
le. Men mentorsamtalen har også grænser. Der er emner, 
problemer eller udfordringer, som mentor hverken kan el-
ler skal tage sig af. Mentor er i udgangspunkt et arbejds-
mæssigt erfarent menneske, der gerne vil dele ud af sin 
viden og erfaring – også for at blive klogere selv. At være 
klar og tydelig på, hvad mentor og mentee kan diskutere i 
samtalen – og hvad der skal andre steder hen – er en vigtig 
indledende snak for mentor og mentee. Det hjælper til at 
tydeliggøre, hvilke forventninger I kan have til hinanden. 
Mentorsamtalen har klart fokus på arbejdslivet, så når an-
dre emner berøres, spørg, hvad de har af betydning for ar-
bejdslivet! 

Hvordan taler vi om det?  

Det er vigtigt for samtalens udvikling og kvalitet, at samta-
leparterne også har et fælles billede af, hvordan I taler om 
emnet. Vi har alle prøvet at tale forbi hinanden – eksem-
pelvis ved, at den ene person fokuserer på problemerne og 
den anden person har øje for mulighederne – så hører vi 
ikke efter, for vi bliver optaget af at overbevise den anden 
part og er måske ikke opmærksomme på, at vi taler om 
forskellige ting? Den risiko foreslår vi, at I kan minimere 
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Sådan bruger du bogen 

ved, at I taler åbent og direkte om, hvordan I vil undersø-
ge indholdet i samtalen. 

Det helt centrale i en mentorsamtale er at undersøge ud-
fordringen/problemstillingen, inden mentee træffer be-
slutning om handling. I mange situationer er vi hurtige til 
at give svar på tiltale, komme med et godt råd eller kon-
kludere. Det er ikke målet i en mentorsamtale. Her skyn-
der vi os langsomt og er opmærksomme på, at undersø-
gelseselementet fylder meget i samtalen. Det betyder, at vi 
viser forskellige undersøgelsesmetoder, som kan bruges i 
en samtale.  

Når I i fællesskab har lavet en grundig undersøgelse, er 
det vigtigt, at mentee bliver afklaret med, hvad undersø-
gelsen betyder, hvilke beslutninger mentee kan træffe, og 
ikke mindst hvilke handlinger mentee ønsker at gøre, når 
samtalen er slut. For at understøtte handlingselementet i 
samtalerne viser vi metoder, som særligt retter sig mod 
den del af samtalen. For at fastholde vores værktøjstænk-
ning har vi givet de to forskellige typer metoder et lille 
symbol. Hver undersøgelsesmetode har ? øverst i højre 
hjørne mens handlingsmetoderne har et ! ligeledes i højre 
hjørne.  

Samtalemetoderne er korte og anvendelige værktøjer til at 
bruge i en samtale. Vi laver ikke en teoretisk gennemgang 
af metoderne, men præsenterer dem kort og viser, hvor-
dan de kan anvendes i en samtale mellem en mentor og en 
mentee. Vi antager, at de er alment kendte blandt vores 
målgruppe. Det er metoder, som mange har mødt på stu-
diet og/eller i arbejdslivet, hvorfor de i en vis udstrækning 
er lige til at gå til og ikke kræver mange timers læsning el-
ler kursuscertifikater. De kan bruges i praksis, og det er 
det, de skal! Kun ved, at du selv afprøver metoderne, bli-
ver de til dine egne.  
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Sådan bruger du bogen 

Det en god huskeregel, at mentor har ansvaret for det, der 
sker på møderne, altså processen og de metoder, som bli-
ver anvendt i samtalerne: Hvordan I taler sammen. Men-
tee er den, der tager initiativ til møder og beslutter, hvilke 
emner der skal drøftes på møderne, og sørger for at arbej-
de videre mellem møderne. 

Her er en opsummering af faktorer i et godt mentorforløb. 

Mentee 
• Udbyttet afhænger i høj grad af din indsats; jo mere du 

giver af dig selv, jo mere kan du få ... 
• Jeres relation udvikles gennem jeres samtaler, når du 

tør bringe dig selv i spil  
• Vær opmærksom på dine egne grænser: Føl efter un-

dervejs, og hvis du oplever ubehag eller utryghed, så 
sig fra 

• Tal om det, du oplever og føler 
• Tavshedspligten som spilleregel er vigtig at diskutere; 

hvad betyder fortrolighed for jer? 
• Forstå, at din udvikling i relationen til din mentor tager 

tid, og at det er naturligt at vende tilbage til en problem-
stilling, I har diskuteret før. Når du har fået større selv-
indsigt, ser du problemet fra andre perspektiver 

• Størstedelen af dit arbejde foregår mellem møderne 
med din mentor. 

Mentor 
• Hold fokus på mentee og ikke dig selv 
• Forelsk dig ikke i en bestemt retning for samtalen  
• Jo mere, du involverer mentee i at reflektere over en gi-

ven situation, jo større bliver udbyttet  
• Du er mere optaget af at lytte for at forstå frem for at få 

ret eller kunne give svar  
• Du har ikke behov for at være ekspert 
• Du giver plads til følelsesmæssige reaktioner 
• Respekter mentees – og egne grænser 
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Sådan bruger du bogen 

• Vær opmærksom på din følelsesmæssige involvering: 
Husk forskellen på empati og sympati 

• Vær opmærksom på magtrelationen mellem jer og ar-
bejd aktivt for at skabe symmetri 

• Du siger fra, hvis du synes, »du kommer på dybt 
vand«, eller du står over for emner, du enten ikke ved 
noget om eller ikke mener hører til i en mentorrelation 

• Du er indstillet på at lære mere om dig selv gennem di-
ne samtaler med mentee. 

Nu er der kun at sige: God arbejdslyst! 
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Jeg er usikker på, hvordan 

jeg kommer videre i karrieren 

KARRIERE 
Jeg er usikker på, hvordan jeg kommer videre i karrieren 

Mentees historie 

Mentee har små 20 års erhvervserfaring og er i starten af 
40’erne. Har været leder, projektleder, intern og ekstern 
konsulent i større virksomheder – flere gange med en in-
ternational vinkel på arbejdet – og har også selv været 
med til at starte virksomhed. Nu vil hun gerne videre, 
men aner ikke, hvad det er, hun gerne vil. De par gange 
mentee har været leder, har hun fået gode 360 graders le-
derevalueringer, og hun er glad for ledergerningen; »jeg 
får den feedback, at jeg er god til at materialisere strategi-
en, motivere og følge op, så resultaterne nås – omvendt 
gider jeg ikke alt for meget person fnidder fnadder«. 

Mentee har kigget jobannoncer i en tid, men synes de ly-
der kedelige og har svært ved at se, hvilke »jobtitler« hun 
skal lede efter. »Det handler om at skabe forandringer og 
forretningsresultater – hvad hedder det job?« spørger hun 
mentor. Omvendt ved hun også, at når hun først kommer 
tættere på en opgave eller en organisation, kan det hurtigt 
blive spændende – måske er de fleste jobs spændende? På 
gode dage synes mentee, at hun har en masse muligheder, 
på mindre gode dages synes hun, at hun er alt for meget 
generalist og ikke passer nogen steder. Og jobmarkedet er 
svært lige nu, såe ... Hvad nu, hvis det store netværk, som 
mentee synes, at hun har, slet ikke er interesseret i hende 
eller ikke vil hjælpe hende videre? Der er måske en lille 

 21 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 




