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 Mentorprogrammer etableres 
sjældent med det formål at udvikle 

mentorerne. Fokus er ofte på, at det er 
mentee, der skal lære noget – og de står 
også først i køen til kurser og workshop. 
Men mentorernes udbytte er en sidege-
vinst, som man burde slå mere på tromme 
for, mener managementkonsulent Kirsten 
M. Poulsen, ejer af firmaet KMP+, der råd-
giver om og udvikler mentorprogrammer 
og mentor- og menteeuddannelser.

– Jo mere fokus der er på mentorerne, 
jo nemmere er det at motivere personer til 
at påtage sig mentorrollen. Mentoren er 
nøglepersonen til at få ordningerne til at 
fungere, siger hun.

fORkERTE fORvENTNINGER

Som konsulent har hun fra sidelinjen 
oplevet mange interne mentorordninger 
blive sat i gang – og kender også til 

faldgruberne. Hun har erfaret, at folks 
forventninger faktisk kan blive forhin-
dringer.

– Uerfarne mentorer tror ofte, at 
mentorskabet udelukkende handler om at 
give gode råd og fortælle historier. Og de 
uerfarne mentees tror umiddelbart, at det 
handler om at suge mest mulig viden ud af 

mentorerne. Så mentee kommer og stiller 
20 spørgsmål til professoren – og så bliver 
mentor fanget i en rolle, hvor han eller 
hun skal sidde og give gode råd, siger hun.

Det er en meget begrænsende rolle 
– for begge parter. Mentee får ikke hjælp 
til at udvikle egne løsninger og får ikke 
ejerskab til de løsninger, som præsente-
res. Mentor oplever heller ikke at få nye 
indsigter ved at lytte til historier fra en 
anden persons synsvinkel.

– Mentor skal meget hellere være en 
sparringspartner, som lytter til mentees 
oplevelser, giver noget feedback og så rela-
terer det til sin egen situation. Det vil sige, 
at man starter ikke med at give gode råd. 
Man starter med at hjælpe mentee’en med 
at udforske, siger Kirsten M. Poulsen.

PERSONlIG OG fAGlIG uDvIklING

Finder man – med en god introduktion 
– ind i de rigtige roller, er der meget at 
hente, også for mentor. 

– Jeg ser ofte, at tidligere mentorer 
får lyst til at være det igen, fordi de netop 

”�Tidligere mentorer får ofte 
lyst til at være det igen, 
fordi de oplever at få så 
meget ud af det.

Vær Vejleder – ikke Vismand
Det er ikke kun mentees, som kan lære noget i et mentorskab. mentorerne udvikler sig også, 
siger managementkonsulent Kirsten m. Poulsen.

Ifølge managementkonsulent 

Kirsten M. Poulsen er det nemmere 

at motivere personer til at være 

mentor, hvis der er fokus på netop 

den rolle. 
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1)  Gør jer klart, hvad formålet er – er det videndeling, personlig  
udvikling, netværk eller karriereudvikling? Uden et klart formål  
er det svært at sætte et meningsfuldt program sammen.

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

3)  Vælg de rigtige mennesker, som man ønsker skal være rolle- 
modeller. De skal være motiverede, interesserede og have de 
kompetencer og værdier, man gerne vil have mere af. 

4)  Kend ikke hinanden for godt. Mentor og mentee skal helst  
ikke komme fra samme afdeling eller linje i organisationen, og 
mentor må ikke have personlig interesse i mentees resultater. 
Relationen skal være neutral og fri for magt. 

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

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

7)  Overvej hvilke andre aktiviteter, som kunne 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. 

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

9) Hav fælles, accepterede spilleregler omkring fortrolighed.

10)  Opsøg viden og tal med andre, som har erfaringer med mentor-
ordninger.

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

nye relatIoner på kryds og tværs

Interessen for coaching er ved at toppe – og interne men-
torordninger er på vej frem. Det siger managementkonsu-
lent Kirsten M. Poulsen, som mener, at coaching med eks-
terne coaches eller ordninger, hvor ledere eller medarbej-
dere skal certificeres, både er dyrere og mindre værdifulde 
end interne mentorprogrammer. 

– Man skaber relationer, hvor der ikke var relationer før, 
når man matcher folk fra forskellige dele af organisationen. 
De deler en viden internt, som skaber synergi og udvikler 
kompetencer på mange flere måder end coaching gør.  
Coaching påvirker kun én person.

10 gode råd til et mentorprogram

oplever at få så meget ud af det. Som erfaren person har man 
udviklet sine vaner, og det kan være utrolig sundt at sætte spørgs-
målstegn ved ens egen måde at udføre sit job på. Samtidig er det 
også utroligt givende at få lov til at udvikle et andet menneske, 
siger Kirsten M. Poulsen. 

Den erfaring kan man ifølge hende tage med sig og bruge 
til at udvikle sin egen arbejdsplads og de kolleger eller medar-
bejdere, man har.

Andre gevinster er, at man får et nyt netværk og kendskab 
til, hvad der rører sig blandt yngre kolleger, som måske også 
stiller med friske input fra deres uddannelse.

DE flESTE kAN BlIvE GODE MENTORER

En god mentorordning opstår dog ikke bare af sig selv og en 
portion god vilje.

– Det er forunderligt, at man mange steder stadigvæk tror, at 
når bare vi har en erfaren person, så vil den person være en god 
mentor. Man forventer, at bare man sætter mennesker sammen, 
så sker der noget. Det gør der ikke nødvendigvis, konstaterer 
Kirsten M. Poulsen.

Hun vurderer, at arbejdspladserne kunne få 80 procent mere 
ud af deres mentorordninger, hvis de blev organiseret rigtigt. Det 
kræver især, at mentorerne bliver uddannet ordentligt til deres 
rolle. De skal blandt andet have mulighed for at dele erfaringer 
med andre mentorer. En mentor risikerer nemlig at brænde ud, 
hvis han eller hun bliver castet som vismanden, der kun skal 
hjælpe og øse af sin livserfaring, uden fokus på egne behov.

– Min oplevelse er, at mange ofte er usikre på mentorrollen, fordi 
de forventer, at de skal kunne så meget. Det er lidt synd. Jeg tror på, 
at de fleste mennesker kan være gode mentorer, men de skal bare 
være klar over, hvad det indebærer. Hvis man er det og kan reflektere 
over sin rolle, så får man rigtig meget ud af mentorprogrammet. •

mange roller

En mentor kan have mange roller undervejs:
Facilitator, personlig rollemodel, faglig rollemodel, historie-
fortæller, sparringspartner, rådgiver, videndeler, coach, kriti-
ker, netværker, døråbner, sponsor og ven …

Mentees rolle er at indgå i et ligeværdigt samarbejde. 
Tage ansvar for egen læring og være åben, ærlig og aktiv  
i møderne med mentor. 
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