
Som led i medarbejderudvik-
lingen er flere virksomheder, 
private som offentlige, begyndt 

at indføre mentorordninger for de 
ansatte. Især er det nyudnævnte og 

sæt skub i 
karrieren 
med en mentOr
en mentorordning styrker både ansatte og ledere, mens virksomheden vinder på 
sammenhængskræft og vidensdeling. Ved at udnytte de interne ressourcer får man nemlig et stort 
udbytte i forhold til udgifterne ved ordningen 

Af Rasmus barud Thomsen – Foto: Carsten lundager

nyansatte ledere, der kommer ’under 
vingerne’ hos en mere erfaren kol-
lega. Men også for ambitiøse ansatte 
og nyansatte generelt er mentorord-
ninger en rigtig god ide. Blandingen 

af ungdommens gå-på-mod og ambi-
tioner med erfaringen fra ældre kol-
legaer er nemlig en frugtbar cocktail. 

Det mener blandt andre Kirsten M. 
Poulsen, der er en af landets førende 
eksperter inden for mentorordninger. 
Gennem sin konsulentvirksomhed 
KMP+ har hun hjulpet mange virk-
somheder med at komme i gang med 
mentorprogrammer.

”Når man laver en intern mentor-
ordning, så er det typisk for at give 
nye ledere eller ambitiøse og dygtige 
medarbejdere muligheden for at 
trække på erfaringer fra ældre med-
arbejdere. Grundlæggende handler 
det om at mobilisere de interne res-
sourcer i stedet for at bruge eksterne, 
og fordelen for virksomhederne er, at 
mentorordninger skaber effektiv vi-
densdeling og større sammenhængs-
kraft internt i organisationen,” forkla-
rer Kirsten M. Poulsen, hvis vigtigste 
job i forbindelse med mentorordnin-
ger er at opstarte og kvalitetssikre 
mentorordninger, uddanne mentorer 
og sørge for, at de strategiske målsæt-

Mentorordninger findes •	
på alle niveauer. Lige fra 
kontanthjælpsmodtagere, der har brug 
for en stabil kontaktperson til at skabe 
bro mellem personen og arbejdspladsen, 
til topdirektører i verdensopspændende 
virksomheder, der bruger andre 
erhvervsledere til sparring og gode råd.

For at kunne køre et internt •	
mentorprogram anbefaler Kirsten M. 
Poulsen, at man som virksomhed har 
minimum 300-400 medarbejdere for 
at sikre, at mentee og mentor ikke er 
direkte linje, og dermed undgår at have 
magtforhold mellem sig. For mindre 
virksomheder er det en mulighed at gå 
sammen tre eller fire stykker, og kører 
mentorskabet på tværs af firmaerne 

lige som større virksomheder gør det 
samme for at få nye input til deres 
organisation.

Her kan du få råd om 
mentorardninger:

KMP+ tilbyder design og •	
implementering af mentorprogrammer 
i større og mindre virksomheder samt 
uddannelse af mentorer og mentees.

www.mentorinfo.dk har primært til •	
formål at styrke integrationen af svage 
grupper på arbejdsmarkedet

www.mentorgruppen.dk tilbyder •	
sparring til erhvervsgrupper og 
virksomheder.

mentorordninger
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ninger med ordningen opnås bedst 
muligt.

Undgå magtforhold 
Forskellen på en mentor og ek-
sempelvis en coach er, at mentoren 
modsat coachen gerne må komme 
med gode råd og inddrage sig selv i 
rådgivningen og samtalen. Samtidigt 
må der ikke være noget magtforhold 
mellem mentee, som mentorens elev 
kaldes, og mentor. Derfor stiller det 
også krav til virksomhedernes stør-

relse, hvis de ønsker at lave interne 
mentorordninger.

”Mentorskabet skal være et frirum, 
hvor mentee kan lette sine bekym-
ringer, udtrykke både usikkerhed 
og ambitioner, få råd og vejledning 
og måske en skulder at græde ved, 
hvis det er nødvendigt. Derfor må 
det ikke være en leder i direkte linje, 
der fungerer som mentor, men en fra 
en anden afdeling,” siger Kirsten M. 
Poulsen.

En af dem, der har glæde af men-

torordningen, er Betina Kongsbak, 
36 år, der arbejder i Københavns 
Kommunes Økonomiforvaltning. Hun 
har været tilknyttet en mentor det 
seneste halve år i forbindelse med sin 
ansættelse som teamleder. Selv om 
hun inden teamleder jobbet havde 
flere års ledererfaring fra det private 
erhvervsliv, forklarer hun, at ordnin-
gen især har hjulpet hende i overgan-
gen til jobbet i det offentlige.

”Det har været en stor hjælp at 
kunne trække på en mere erfaren 

jørgen segall og betina Kongsbak er henholdsvis mentor og mentee, men ikke for hinanden. De anbefaler ordningen til alle, der gerne vil udvikle deres evner som leder og 
få en større indsigt i den virksomhed, man arbejder i.
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med de ting, der går mig på. Det 
er også utroligt rart,” siger Betina 
Kongsbak.

På både det personlige og arbejds-
mæssige plan har hun derfor været 
overordentlig glad for ordningen, og 
hun vil anbefale det til alle, der gerne 
vil udvikle sig i deres arbejde.

At udvikle talent uden magt
Men det er ikke kun mentee, der har 
udbytte af ordningen. Kirsten M. 
Poulsen forklarer, at et velfungerende 
mentorskab også styrker virksom-
hedskulturen og i sidste ende vil 
kunne aflæses på bundlinjen. 

”Men det kræver naturligvis, at de 
mentorer, der udvælges 
til jobbet, repræsente-
rer de kompetencer og 
værdier, man gerne vil 
videreføre,” siger hun.

Netop det at udvælge 
de rigtigere mentorer 
og matche dem med 
mentees har Kirsten M. 
Poulsen stor erfaring i. 
Til udvælgelsen bruger 
hun en række tests, 
hvor hun blandt andet 
måler mentees og men-
tores følelsesmæssige 
intelligens.

”Det er nødvendigt 
for at sikre, at mentor 
er mere empatisk end 
mentee, for at han eller 
hun holder igen med 
sine egne meninger 
og ideer, og i stedet 
kan rumme mentees 
problemer og udfor-
dringer. På den måde 
sikrer man, at forløbet 
kommer til at handle 
om mentee i stedet for 
at være et sted, hvor 

mentor taler hele tiden,” forklarer 
hun. 

Men det betyder ikke, at mentor 
ikke får noget ud af forløbet.

”At kunne udvikle talent uden at 
have reel magt over dem, man udvik-
ler, er den vigtigste kvalitet inden for 
moderne lederskab, hvor ansatte ikke 
længere finder sig i at blive bosset 
rundt af chefen.” 

Mentorer udvikler sig også
Det bekræfter Jørgen Segall, 59 år, 
der er centerchef for uddannelses-
centret i socialforvaltningen i Køben-
havns Kommune. Han har valgt at 
blive mentor, fordi han har en stor 
ledererfaring, han gerne vil dele ud 
af. Viden, som han mener, nye ledere 
kan drage fordel af. Men han gør det 
også, fordi han gerne vil fortsætte sin 
egen udvikling, både som leder og 
som menneske, gennem mødet med 
nye mennesker.

”Når vi mødes, snakker vi om alt 
fra konflikthåndtering til lønforhand-
ling og almindelige dagligdagspro-
blemer. Nu er min mentee en ny ung 
leder fra en anden afdeling i Kommu-
nen, og jeg synes også, det er vigtigt 
at fortælle, hvordan man håndterer 
den magt, man har som leder. Efter 
25 år som leder i kommunen, ved jeg 
en del om det. Og de mange fordele, 
der er ved at give magten fra sig,” 
siger han. 

Ifølge ham kræver jobbet som men-
tor, at man har erfaring at trække på, 
men grundlæggende anbefaler han, 
at man som mentor kan lide at skabe 
nye relationer, og at man kan lide 
andre mennesker. 

”Kan man ikke det, bør man nok 
lade være.”

Holder på talenterne
Hos Nykredit har de siden 2003 ar-

leder, som har kunnet forklare og 
afkode for mig, hvordan systemet og 
arbejdsgangene i det offentlige funge-
rer,” fortæller hun.

I det hele taget nyder hun mulig-
heden for at have et fortroligt frirum, 
hvor hun kan være sig selv og både 
komme af med de frustrationer, der 
følger med jobbet som leder, samt få 
råd til løsninger.

”Min mentor har 20 års erfaring 
som leder i det offentlige, og det er 
en stor hjælp for mig at kunne trække 
på min mentors erfaring og netværk. 
Men når vi mødes, er det også en 
mulighed for mig til at kunne være 
urimelig og forsmået og komme af 
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bejdet struktureret med mentorord-
ninger, og alle nyudnævnte ledere får 
tilbudt at blive koblet sammen med 
en mere erfaren. Tidligere eksistere-
de mentorordninger på det uformelle 
plan, og vicedirektør i Nykredit, 
Birgitte Bruun, er meget tilfreds med, 
at ordningen blev sat i system.

”Ud over de åbenlyse fordele for 
mentee ved at kunne trække på en 
ældre kollegas erfaring og netværk, 
så får virksomheden også meget ud 
af ordningen. Eksempelvis er men-
torskabet med til at give de erfarne 
mentorer et indblik i organisationen 
set fra et lavere punkt i hierarkiet, 
ligesom det er med at skabe en større 
forståelse de forskellige afdelinger i 
mellem,” forklarer hun. Ifølge hende 
er udgifterne til ordningen minimale 
og består primært af den tid, som 
mentor og mentee bruger sammen.  

Nykredit har ca. 4.000 ansatte på 
landsplan og spænder over mange 
forskellige typer af finansielle pro-
dukter. Derfor er netop erfarings- og 
vidensdeling afdelingerne i mellem 
en stor fordel for virksomheden.

”For Nykredit som virksomhed har 
mentorordningerne også den store 
fordel, at de er med til at fastholde 
de lovende talenter, vi har i virk-
somheden, ved at de gennem mødet 
med mentorer fra andre afdelinger 
bliver gjort opmærksom på de mange 
muligheder, der i virksomheden, lige 
som ledelsen også gennem mento-
rerne bliver gjort opmærksom på de 
dygtige medarbejdere,” siger Birgitte 
Bruun.

Også med integreringen af nydan-
skere har mentorprogrammer, hvor 
frivillige mentorer fra Nykredit har 
stillet sig til rådighed, været en stor 
succes og resulteret i fast arbejde til 
de involverede mentees. 

Gør jer klart, hvad formålet er. Er det 1. 
vidensdeling, personlig udvikling, netværk, 
karriereudvikling eller noget andet. Uden et 
klart formål er det svært at sammensætte 
et meningsfuldt program.

Tro ikke, at mentorskabet er 2. 
løsningen på alle slags problemer. 
Løsningen skal passe til problemet og ikke 
symptombehandle.

Vælg de rigtige mennesker, som vil 3. 
være de rigtige rollemodeller – både som 
mentorer og mentees – altså mennesker 
som er motiverede, interesserede og har 
de kompetencer og værdier, virksomheden 
gerne vil have mere af.

Kend ikke hinanden for godt. Mentor 4. 
og mentee skal helst ikke komme fra 
samme afdeling eller linje i organisationen, 
og mentor må ikke have personlig interesse 
i mentees resultater. En god mentor/
mentee-relation er neutral og fri for magt.

Vær ikke for ens. Jo mere ens vi er som 5. 
personer og i forhold til fag, jo hurtigere 
falder vi i hak – og bekræfter hinanden i 
vores fordomme om alle de andre. Jo mere 
forskellige vi er, jo længere tid kan det tage 
at opbygge fortrolighed, og jo mere kan vi 
lære af hinanden.

Det er ikke nok bare at matche en 6. 
mentor og en mentee og lade dem snakke 
derudad. Giv en ordentlig, struktureret 
introduktion og træning til rollerne som 
mentor og mentee. Få afklaret gensidige 
forventninger og lav en aftale om det 
fremtidige samarbejde: For eksempel 
hvor og hvor ofte mentor og mentee skal 
mødes.

Overvej hvilke andre aktiviteter, som 7. 
kan forstærkes med et mentorprogram. I 
stedet for at starte en ny separat ting, er 
det bedre at integrere med for eksempel 
et uddannelsesprogram eller introduktion 
for nye medarbejdere.

Afsæt tiden til det. Har man 8. 
vagtskemaer, skal møderne bygges ind 
i det, og kolleger og ledelse skal tages i 
ed – ellers får mentor og mentee aldrig en 
chance for at tale med hinanden.

Hav fælles, accepterede spilleregler 9. 
omkring fortrolighed.

Opsøg viden og tal med andre, som 10. 
har erfaringer med mentorordninger.

Kilde: Management Konsulent Kirsten M. 
Poulsen. Læs mere på www.kmpplus.dk.

10 gode råd til et mentorprogram
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