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Mentorer lærer lige så 
meget som mentees!

Mentorprogrammer leverer fortrolige, refleksive samtalerum 

tæt på hverdagen i organisationen. Læs her om Realkredit 

Danmarks erfaring og om, hvordan mentorprogrammer 

skaber forretningsmæssige værdier.  

Af Sven Hauge, 
journalist, Trialog

”Læringen går begge veje. Som men-
tor har jeg fået et nyt perspektiv på 
min egen ledelsesstil og et lærerigt 
indblik i, hvordan yngre ledere tæn-
ker i min egen organisation. Jeg har 
faste møder med min mentee, og de 
foregår i en tillidsfuld, ligeværdig og 
konfidentiel atmosfære. Derfor er de 
meget værdifulde, og jeg kan også 
bruge samtalen som en sparring,” si-
ger underdirektør Henrik Blavnsfeldt 
fra Realkredit Danmark. Medarbejder-
ne hos Realkredit Danmark evaluerer 
deres ledere hvert år. Tilliden var så 
stor mellem mentor og mentee, at de 
”byttede” deres lederevalueringer og 
fik feedback fra samtalepartneren for 
at høste nye perspektiver på egen ud-
vikling som leder. 

To kasketter
Henrik Blavnsfeldt har bl.a. ansva-
ret for et ledelsessekretariat med 10 
medarbejdere og et væld af forskel-

lige stabsområder, heriblandt HR. 
Derfor har han to kasketter på i 
forhold til mentorprogrammet. 
Han er nemlig én af 11 mentorer i 
et mentorprogram, som han som 
HR-ansvarlig også har det ledel-
sesmæssige ansvar for. 

”Realkredit Danmark gennemfø-
rer sit mentorprogram på en se-
riøs og sober måde. Det er nød-
vendigt for at høste den fulde værdi i 
form af lederudvikling, fastholdelse og 
talentudvikling,” siger management
konsulent og ekspert i mentorpro-
grammer Kirsten M. Poulsen fra kon-
sulentvirksomheden KMP+. 

”Værdifulde mentor-relationer kræ-
ver, at mentor og mentee ikke er i den 
samme del af organisationen. Sam-
talen mellem mentor og mentee kan 
ikke blive ærlig og udforskende, hvis 
der eksisterer et direkte magtforhold 

mellem parterne. Derfor har program-
ledelsen leveret matchningen mellem 
mentor og mentee i Realkredit Dan-
mark uden at involvere Henrik selv i 
den proces.” 

Personligt udbytte
Realkredit Danmarks mentorprogram 
strækker sig over ni måneder, og ker-
nen i programmet er samtaler mellem 
11 mentorer med lang ledelseserfaring 
og 11 mentees med under to års leder 
erfaring i deres nuværende job. Hvert 
par planlægger selv mødefrekvensen, 
og de fleste holder møder mindst en 
gang om måneden. Desuden mødes 
mentorer og mentees hver for sig i 
workshops og som samlet gruppe. 
Disse workshops fokuserer på nye 

Mentors rolle
Facilitator, personlig rollemodel, faglig 
rollemodel, historiefortæller, spar-
ringspartner, rådgiver, videndeler, 
coach, kritiker, netværker, døråbner, 
sponsor og ven …



31     HR guide      Nr. 2  Maj 2012      www.pid.dk

...om personlig kompetenceudvikling: Produktinformation

værktøjer, ideer og øvelser, som styr-
ker udbyttet af mentorprogrammet. 
Mentorprogrammet lagde fra land 
med en klar målsætning om at styrke 
lederevnerne hos mentees og videre-
udvikle lederevnerne hos mentorer. 

”Der er god gejst og energi omkring 
programmet. Indtil videre ligner det 
en succes. Ingen par er ”gået fra hin-
anden”, og der er stor entusiasme i 
forhold til at deltage. Langt de fleste 
oplever det vist nærmest som en over-
raskelse, at disse samtaler er så beri-
gende og giver et så stort, personligt 
udbytte,” siger HR-partner Nina Åvist 
fra Realkredit Danmark. Organisatio-

nen var kendetegnet af mange ledere 
med kort tid i jobbet. De blev anset 
som en vigtig målgruppe i den årlige 
HR-plan, og så opstod ideen om et 
mentorprogram. Oprindelig overve-
jede Nina Åvist at starte og styre pro-
grammet på egen hånd, men efter at 
have læst en bog om mentorprogram-
mer allierede hun sig med konsulent-
virksomheden KMP+ for at designe 
forløbet.  

Professionel tilgang
”I dag er jeg meget tilfreds med, at 
vi gjorde det på den professionelle 
måde. Der er jo gjort en række danske 

og internationale erfaringer med men-
toring, og dem trækker vi på med tek-
nikker, værktøjer og testede metoder,” 
siger Nina Åvist. 

Hos Realkredit Danmark har både 
mentorer og mentees indgået i work-
shops for at lære mere. Uddannel-
sen har fokuseret på mentor-rollen 
og mentee-rollen, og stikordene har 
været: Værktøjer til refleksion, kar-
rierenavigation, læringsstil, lærings-

”Det er et vigtigt led i programmets værdiskabelse, at 
det forretningsmæssige og organisatoriske formål er 

klart formuleret og forankret.”

Kirsten M. Poulsen
konsulent, KMP+

>>

Mentees rolle
Ligeværdig samarbejdspartner, tager 
ansvar for egen læring, åben, ærlig 
og aktiv, bruger sin mentor til de 
brændende spørgsmål
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kompetence, etik og dilemmaer, magt 
og indflydelse, følelsesmæssig intel-
ligens og metoder til evaluering og 
feedback. 
  
”Konsulenterne fra KMP+ har både in-
ternational og teoretisk bagage. Sam-
tidig er de empatiske og fleksible sam-
arbejdspartnere. Det viser sig f.eks. i 
vores workshops, hvor de formår at 
fange stemningen og de brændende 
spørgsmål i gruppen og så tilpasse 
dagens program til os,” siger Nina 
Åvist. 

Tre typiske faldgruber
Mentorbegrebet som organisatorisk 
værktøj dukkede første gang op i Dan-
mark i slutningen af 90’erne. Siden 
har mange organisationer gjort sig 
erfaringer med at skabe lederudvik-
ling, talentudvikling og fastholdelse af 
lederpotentiale ved hjælp af mentor-
programmer. Det er et vigtigt led i pro-
grammets værdiskabelse, at det for-
retningsmæssige og organisatoriske 
formål er klart formuleret og forankret.  

”For lidt forberedelse, for lidt uddannelse og for lidt fokus på kompetence kan gøre mentorprogrammet til en 
blandet fornøjelse for organisationen,” siger konsulent Kirsten M. Poulsen, som er ekspert i mentorprogrammer. 

Situationen her er fra en workshop i forbindelse med Kubulus mentorprogrammet på Københavns Universitet.   

11 mentor/mentee-par – primært fra Realkredit Danmark men også fra home 
og Danske Bank

Programledelse: Nina Åvist, HR-partner i Danske Bank-koncernen /  
Realkredit Danmark, Henrik Blavnsfeldt underdirektør i Realkredit Danmark

Konsulent, underviser og inspirator: Kirsten M. Poulsen, KMP+

Tidsplan:
5. oktober  Seminardag for mentorer. Fokus på mentoruddannelse.
14. oktober Fælles kick-off for mentorer og mentees. 
 Introduktion og målsætning
1. december  Seminardag for mentees. Værktøjer til refleksion, læringsspil.
10. januar  Seminardag for mentorer. Videreuddannelse, følelsesmæs- 
 sig intelligens, læringsprocesser.
21. marts  Seminardag for mentees. Videreuddannelse, forberedelse  
 af midtvejsevaluering.
Maj Mentorundersøgelse. Evaluering og dokumentation af  
 mentorprogrammet. 
12. juni  Fælles afslutning. Fremlæggelse af resultat fra mentorunder- 
 søgelse, gensidig feedback mellem mentorer og mentees,  
 udforskning af næste skridt i mentor/mentee-relationerne.

Snapshot af mentorprogrammet 
hos Realkredit Danmark

>>
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”De tre væsentligste faldgruber i for-
hold til mentorprogrammer handler 
om at tage for let på opgaven. For lidt 
forberedelse, for lidt uddannelse og 
for lidt fokus på kompetence kan gøre 
mentorprogrammet til en blandet for-
nøjelse for organisationen,” siger Kir-
sten M. Poulsen.    
”Hvis man tror, at man ”lige” kan mat-
che et hold mentorer med et hold men-
tees uden at skabe fælles forventnin-
ger, organisatorisk forankring og sikre 
kompetencetilførsel til forløbet, så har 
man opskriften på et dårligt forløb.”

Lyt til mentee
Hun peger på, at selve samtalen mel-
lem mentor og mentee kræver en an-
den stil og teknik, end mange ledere 
er vant til. Normalt er ledere dygtige til 
at strukturere en opgave og motivere 
andre til et stykke arbejde. Men men-
torrollen er ikke en traditionel leder-
rolle. Mentoren skal facilitere mentees 
udvikling, og derfor skal mentor lytte 
og observere og selv være mere åben 

og refleksiv. En mentor skal også 
være bevidst om sine egne værdier og 
mentale bagage for at kunne hjælpe 
andre ledere med at navigere. 

”Da jeg skulle have min første samtale 
med mentee, forberedte jeg mig grun-
digt, for det var nyt for mig,” fortæller 
underdirektør Henrik Blavnsfeldt fra 
Realkredit Danmark. ”Jeg fik lynhurtigt 
tegnet en hel A4-side med mine ideer 
til forløbet, men så tænkte jeg på, at 
det jo ikke er mig, der er for borden-
den her. Det er netop ikke et afdelings-
møde. Tværtimod er det jo mentees 
udvikling, tanker og mål, som jeg skal 
have fokus på. Så jeg skrottede det 
meste af forberedelsen og valgte at 
starte med lytte og spørge.”       

 ”Læringen går begge veje. Som mentor har jeg fået et nyt perspektiv på min egen 
ledelsesstil og et lærerigt indblik i, hvordan yngre ledere tænker i min egen organisation,” 

siger underdirektør Henrik Blavnsfeldt fra Realkredit Danmark

Virksomhedens 
udbytte af mentorprogrammet

• Talentudvikling og talentfastholdelse
• Udvikle strategisk vigtige kompetencer
• Accelererede læringsprocesser
•  Læringskultur og samarbejde på tværs
•  Sammenhængskraft og videndeling
•  Lederudvikling med mentorer som  
 talentspottere og talentudviklere

Personlig kompetenceudvikling der 
giver ekstraordinære resultater

Book et uforpligtende møde på www.resultmanagement.dk

Result Management  -  Havnegade 39  -  1058 København K  -  Telefon: 33 44 44 39  -  an@resultmanagement.dk  -  www.resultmanagement.dk

Vi har skabt dokumenterede resultater igennem lederudvikling. Mere 
engagerede medarbejdere, der tager ansvar skaber bedre resultater 
på bundlinien, og har det samtidigt sjovere på jobbet.

Udvalgte referencer: Scandinavian Airlines System, Microsoft, Danske Bank, 
Novo Nordisk, SEB Diners, Tryg Forsikring, Det Kongelige Bibliotek, Radiometer, 
HSH Nordbank, Lærestandens Forsikring, Københavns Kommune, Canon, UNI-C.

Result Management


