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Forord 

 

På Aarhus Universitet (AU) opnår flere kvinder end mænd i dag en kandidatgrad. Denne andel 

ændrer sig dog betragteligt for hvert trin, der tages op ad den akademiske karrierestige. Således 

er færre end hver tredje lektor og kun ca. hver tiende professor en kvinde. For at ændre denne 

tendens og øge andelen af kvindelige forskere på AU og samtidig styrke yngre kvindelige 

forskere i deres strategiske karriereplanlægning, iværksatte Task Force for Ligestilling i 2010 et 

mentorprogram for yngre kvindelige forskere. Mentorprogrammet blev i første omgang 

etableret som et 1-årigt pilotprojekt på to hovedområder.  

 

Denne slutevaluering sammenfatter erfaringerne fra pilotprojektet og danner grundlaget for, at 

Task Force for Ligestilling kan beslutte, hvorvidt mentorprogrammet skal udbredes til alle 

universitetets hovedområder og dermed indgå som en permanent del af AU’s strategiske arbejde 

med rekruttering og fastholdelse af kvindelige forskere.   

 

Mentorprogrammet på AU er samtidig et tiltag, der følges tæt som en del af det europæiske 

projekt ”Women’s careers hitting the target: Gender management in scientific and technological 

research” (WHIST), hvor Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) ved Aarhus Universitet er en 

af de deltagende partnere.  

 

Tak til alle de mentorer og mentees, som har deltaget i pilotprojektet og velvilligt afsat tid til 

interview i forbindelse med nærværende evaluering.  

 

Dansk Center for Forskningsanalyse 

Stine Thidemann Faber & Tine Ravn 

Juni 2011 
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Introduktion  

 

Den lave andel af kvindelige forskere på især lektor og professorniveau er en tendens, der ses i 

de fleste lande. Sammenlignet med andre EU-lande er det dog bemærkelsesværdigt, at andelen 

af kvindelige forskere på universiteterne i Danmark fortsat er endog meget lavt. Dette er en 

tendens, der, som det ofte påpeges, spænder ben for Danmarks ambitioner om at være et 

førende videnssamfund med forskning i verdensklasse.i  Også på AU har man som led i det 

strategiske arbejde med at sikre fremragende forskning igennem længere tid haft fokus på at øge 

mangfoldigheden og sikre ligestilling. Dette var også baggrunden for, at man i 2008 nedsatte et 

Task Force for Ligestilling på AU og udarbejdede en målsætning om, at universitetet i langt 

højere grad skal blive i stand til, ikke bare at tiltrække, men også fastholde kvindelige forskere.  

 

Undersøgelser og statistikker på området dokumenterer, at der er tale om komplekse årsager, 

når det kommer til at forklare manglen på kvinder i forskning. I de rapporter, som Task Force 

for Ligestilling selv har taget initiativ til, fx rapporten Last Man Standing - køn og forskning på 

Aarhus Universitet (Lützen & Porret, 2005) peges der på, at flere kvinder tidligt i deres 

forskerkarriere forlader universitetet, bl.a. fordi de finder forskningsmiljøerne barske og 

ensomme.ii En anden rapport; Fravalgsundersøgelsen - en undersøgelse af afbrudte karriereforløb 

blandt videnskabelige medarbejdere på Aarhus Universitet (Faber, 2010) konkluderer tilsvarende, 

at det psykiske arbejdsmiljø, den akademiske kultur (lange arbejdsdage, stress, manglende 

samarbejde, konkurrenceprægede og mandsdominerende miljøer, osv.) og problemet med at 

forene familie- og arbejdsliv ligeledes er faktorer, der kan forklare, hvorfor der er færre kvinder 

end mænd inden for forskningsverdenen. iii 

 

Det mentorprogram, som evalueres i nærværende rapport, er et af flere initiativer, som Task 

Force for Ligestilling har igangsat for at opnå mere diversitet på AU. Hensigten med 

mentorprogrammet er, som det vil fremgå senere, netop at understøtte yngre kvindelige 

forskere i den tidlige udvikling af deres karriere. Tanken er, at mentorprogrammet blandt andet 

skal være med til at fremme de kvindelige forskeres adgang til professionelle netværk og adgang 

til vigtig viden inden for deres respektive forskningsmiljø. Flere studier på området har nemlig 

konkluderet, at kvinderne i højere grad end mændene mangler rollemodeller og er dårligere 

integreret, også i uformelle netværk, hvorfor det påpeges, at mentorrelationer er vigtige for 

kvindelige forskere og deres videnskabelige karriereforløb.iv 
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Erfaringer på området, nationalt og internationalt  

 

AU er ikke de første til at forsøge sig med etableringen af en mentorordning for yngre kvindelige 

forskere. Siden 1990’erne har mange lande i Europa anvendt mentorprogrammer, og de 

anerkendes, som det vil fremgå nedenfor, flere steder som et vigtigt redskab til at støtte yngre 

kvindelige forskere i deres karriere og sikre dem en bedre integration i den akademiske verden.  

 

Erfaringer fra andre universiteter i Danmark 

Københavns Universitet (KU) implementerede i 2008 et mentorprogram for kvindelige Post 

Docs og adjunkter som led i universitetets ”Handleplan for mangfoldighed – flere kvinder i 

forskning og ledelse”. Muligheden for at etablere et mentorprogram blev blandt andet 

tilvejebragt gennem en særlig tilladelse, der dispenserede i forhold til de regler omkring 

beskæftigelse m.m., der er indeholdt i loven om ligebehandling af mænd og kvinder. 

Mentorprogrammet på KU blev i første omgang iværksat som et femårigt tværgående program 

med det formål at støtte de kvindelige forskeres karriereudvikling og –avancement og samtidig 

muliggøre netværksdannelse blandt deltagerne i programmet. Erfaringerne med programmet 

har samlet set været positive og i de tre år, mentorprogrammet indtil videre har kørt, har der 

været stor efterspørgsel fra de kvindelige forskeres side med henblik på at få tilknyttet en 

mentor. De kvalitative erfaringer viser, at de kvindelige mentees blandt andet har opnået støtte 

til målrettet karriereplanlægning på kort og længere sigt og herunder fået råd og vejledning i 

forhold til at prioritere arbejdstid og arbejdsopgaver m.m. I de tre år programmet har kørt, har 

47 mentorpar deltaget i perioden 2008-2009, 41 par i 2009-2010 og 16 mentorpar i 2010-2011. 

Grundet mangel på mentorer i den nuværende årgang, er det besluttet, at ordningen sættes på 

pause og derfor ikke oprettes i 2011-2012. De mentees, der ikke fik mulighed for at få en mentor 

i den nuværende mentorordning, blev i stedet tilbudt at deltage i en læringsgruppe faciliteret af  

en HR konsulent fra KU. Syv kvindelige mentees deltager i gruppen, hvortil der blandt andet 

inviteres yngre professorer, der giver gode råd og vejledning på baggrund af deres egne 

erfaringer.   

 

På de øvrige universiteter i Danmark eksisterer der så vidt vides ikke nogen mentorordninger, 

der er formaliseret i en sådan grad som det på KU. På de øvrige universiteter synes det i stedet at 

være praksis, at man primært fokuserer på de ph.d.-studerende, som det fx gøres på Aalborg 

Universitet (AAU), hvor ph.d.-skoler og institutledere i udgangspunktet har ansvaret for, at ph.d. 

vejlederne virker som mentorer. Andre steder fokuseres der også på adjunkter og Post Docs, 
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men her er det ofte afgrænset til bestemte fagområder; fx er der på Syddansk Universitet (SDU) 

iværksat et mentorprogram på Det Naturvidenskabelige Fakultet, hvor fire kvindelige 

seniorforskere fra hvert institut, alle medlemmer af et større kvindenetværk på Fakultetet, 

tilbyder sig som mentorer. Ordningen er baseret på, at interesserede retter henvendelse, og 

ordningen er en uformel ordning, der henvender sig til alle kvindelige forskere på fakultetet. 

Typisk er det de kvindelige ph.d.-studerende, der retter henvendelse til en mentor fra et andet 

institut end deres eget. På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) bliver alle, der ansættes i et 

særligt introduktionsprogram, præsenteret for succesfulde kvindelige forskere og deres arbejde, 

og på den måde fungerer de som rollemodeller for de yngre kvindelige forskere. På Aarhus 

Universitet præsenteres kvindelige rollemodeller på hjemmesiden frAU, der samtidig er et 

netværk for kvindelige videnskabelige medarbejdere på AU.v   

 

Europæiske og internationale erfaringer  

I dette afsnit skal vi præsentere en række eksempler på internationale erfaringer med 

forskellige mentorprogrammer for kvindelige forskere. Som en del af denne oversigt indgår 

større komparative europæiske evalueringer, der har til formål at undersøge effekten af 

forskellige mentorprogrammer og udlede ’best practice’ på området.   

 

Projektet ”Eument-net” – erfaringer fra Østrig, Tyskland, Schweiz og Bulgarienvi 

Projektet Eument-net startede i 2007 med støtte fra det sjette rammeprogram for Research and 

Technological Development (FP6). Formålet med projektet var at danne et europæisk netværk 

for mentorprogrammer der, gennem udveksling af best practice, kunne fremme andelen af 

kvinder inden for den akademiske verden ved blandt andet at udbrede kendskabet til 

mentorprogrammer til lande, hvor disse programmer er mindre udbredt. Formålet var samtidig 

at sætte mentorprogrammer for yngre kvindelige forskere på den politiske dagsorden, både på 

nationalt og europæisk plan. Fem partner-institutioner fra Østrig, Tyskland, Schweiz og 

Bulgarien initierede projektet, hvoraf de fire har lang erfaring med at iværksætte og gennemføre 

mentorprogrammer for yngre kvindelige forskere. Som en del af projektet blev de deltagende 

institutioners mentorprogrammer evalueret med henblik på at belyse forskelle og ligheder 

programmerne imellem.  

 

Under hensyntagen til de specifikke kontekster blev de faktorer lokaliseret, som både 

muliggjorde og vanskeliggjorde implementeringen af formaliserede mentorprogrammer. 

Evalueringen viste overordnet, at mentorprogrammerne påvirkes af en række institutionelle og 
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politiske forhold. Såfremt mentorprogrammer for kvindelige forskere skal have succes, fordrer 

det bl.a.:  

 

 At de integreres i hele institutionen. 

 At den nødvendige finansiering er til rådighed. 

 At kulturen understøtter og anerkender vigtigheden af disse former for assistance. Det er 

samtidig centralt, at mentorprogrammerne ikke opfattes som en ’hjælp til de trængende’ 

men i stedet som en udmærkelse, der indikerer excellence.   

 At infrastrukturen i tilstrækkelig grad faciliterer udvikling og implementering af 

mentorprogrammer gennem klare interne bestemmelser, ligestillingspolitikker og – 

initiativer.  

 At der er på individplan både er administrativt personale, der kan understøtte 

udviklingen og implementeringen af programmet, og at der samtidig er højtstående 

forskere (gerne med viden om kønsspørgsmål), der vil trække på egen ekspertise og 

personlige netværk for at fremme ordningen.  

 At informationer om mentorprogrammet er tilgængelig for mentorer og mentees, samt at 

mentorerne eventuelt opnår en symbolsk belønning for deres deltagelse.  

 

Projektet ’Where is the Key to Success - Erfaringer fra Tysklandvii 

I en anden større komparativ evaluering undersøges seks mentorprogrammer i Tyskland 

målrettet yngre kvindelige forskere inden for naturvidenskab, ingeniørvidenskab, 

samfundsvidenskab og medicin. Evalueringen bygger på en repræsentativ surveyundersøgelse, 

hvor i alt 188 mentees har deltaget. Foruden at medtage mentorprogrammernes effekter, 

fokuserer evalueringen samtidig på, hvordan de forskellige videnskabelige miljøer influerer på 

de deltagendes karrierer. Endvidere undersøges effekten af de forskellige instrumenter inden 

for mentorprogrammerne (træning, networking og mentoring). De evaluerede programmer er 

alle iværksat under de samme rammebetingelser og under ens forhold, hvorfor det er muligt at 

sammenligne betydningen af de forskellige fagdiscipliner.    

 

Evalueringen af de seks tyske programmer viser overordnet, at 89,9 % af deltagerne var meget 

tilfredse med det program, de have deltaget i, og at programmerne samtidig medvirkede til 

karriereavancement. Således tilkendegav mere end 40 % af deltagerne, at de havde fortsat og 

avanceret inden for den akademiske verden. Specielt de mentees, der var tilknyttet 

fagdisciplinerne naturvidenskab eller ingeniørvidenskab, opnåede en bedre position. For 
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kvinderne inden for disse fag, med en generelt set lille andel af kvinder, viste evalueringen, at de 

især oplevede en positiv effekt ved at deltage i netværksmøder, og derigennem fik de mulighed 

for at etablere samarbejder mv. Evalueringen viste i forlængelse heraf, at de forskellige mentees 

oplevede forskellige behov i forhold til instrumenterne træning, networking og mentoring i 

programmet. I modsætning til mentees fra naturvidenskab og ingeniørvidenskab, der oplevede 

de største fordele ved netværksmøder og mentoring (blandt andet i grupper), var mentees fra 

medicin mest begejstrede for træningsdelen, og mentees fra samfundsvidenskab foretrak 

mentoring ansigt-til-ansigt med en mentor. Evalueringen peger dermed på, at det er en fordel at 

tilpasse mentorprogrammer til specifikke målgrupper.  

 

Undersøgelsen viser samtidig, at de kvindelige mentees søgte om højere stillinger, fordi de blev 

opfordret til det, men at de ikke ville have søgt på egen hånd på tidspunktet for deres ansøgning. 

Mentorprogrammerne resulterede ifølge evalueringen også i, at mentorerne i højere grad blev 

opmærksomme på kønsforskelle inden for den akademiske verden, hvilket potentielt kan være 

med til at fremme ligestilling inden for forskning. I Tyskland er der en høj grad af accept af 

mentorprogrammer, hvilket har ført til, at flere mentorprogrammer er blevet institutionaliseret. 

I forlængelse heraf påpeger forskeren bag undersøgelsen, at mentorprogrammer kan ændre 

kulturen, hvis de også opfattes som et centralt redskab til at fremme personlig udvikling og 

ligestilling på universiteter og ikke blot ses som ”et rart initiativ”. Derudover påpeges det også i 

denne evaluering, at programmerne skal være forankret i en stærk institution og funderet 

gennem personalepolitikker, der fokuserer på kulturforandring.  

 

Projektet TANDEMplusIDEA – erfaringer fra England, Tyskland, Holland, og Schweizviii 

Pilotprojektet TANDEMplusIDEA blev iværksat som det første internationale mentorprogram 

for kvindelige Post Docs inden for natur- og ingeniørvidenskab. Mentorprogrammet blev 

gennemført i et samarbejde mellem de fire tekniske universiteter; Imperial College London, TU 

Delft, ETH Zürich og RWTH Aachen. Udviklingen, implementeringen og evalueringen af projektet 

fandt sted i perioden 2007-2010, alt imens selve mentorprogrammet, der bestod af 16 

kvindelige Post Docs, varede fra februar 2008 til marts 2009. Formålet med programmet var 

overordnet at støtte de kvindelige forskere til at opnå en permanent lederposition og 

herigennem internationalt øge antallet af kvindelige professorer. Herudover havde projektet til 

formål at fremme ligestillingen på europæiske universiteter, facilitere international udveksling 

og indsigt i forskellige videnskabelige kulturer samt fremme netværksdannelse blandt 

internationale forskere. De kvindelige Post Docs deltog i tre forskellige moduler; én-til-én 
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mentoring, træning i form af sommer og vinterkurser omkring centrale karriereemner samt 

internationale netværksarrangementer på de deltagende universiteter.      

 

Evalueringen af mentorprogrammet viste overordnet stor tilfredshed med programmet, og for 

69 % af deltagerne havde programmet ført til en eller anden form for karriereudvikling i form af 

blandt andet nye internationale samarbejder og publicering i indflydelsesrige journaler. 

Derudover havde størstedelen oplevet et udbytte i form af karrierestøtte og motivation til at 

avancere karrieremæssigt foruden at de havde opnået nye personlige kompetencer. 88 % af 

deltagerne havde efter programmets afslutning stadig kontakt med deres mentor, og samtidig 

var det gennem projektet lykkedes at etablere et netværk blandt de kvindelige deltagere, hvilket 

var specielt værdsat blandt dem. Evalueringen fandt samtidig, at de deltagende kvinder var 

meget imod, at der blev fokuseret for meget på kønsperspektivet i diskussionerne omkring 

karriererelaterede emner. På baggrund af evalueringen vurderes det, med hensyntagen til det 

forholdsvis lille antal deltagere i programmet, at følgende kriterier må opfyldes, hvis 

mentorprogrammer skal være succesfulde: 

 

 Programmet skal målrettes de deltagendes behov, og der skal inkluderes nok tid til 

udveksling og netværksdannelse. 

 Der skal være en høj grad af deltaljeret information omkring konceptet i sin helhed, men 

specielt omkring mentorrelationen.  

 Udvælgelse af informanter samt matchningproces skal varetages omhyggeligt.  

 Programmet skal være forankret i en stærk institution (jf. ovenstående programmer), 

have en klar struktur og være seriøst og dedikeret koordineret.  

 Det internationale perspektiv har i dette program betydet øget kendskab til nye 

videnskabelige tilgange og til de krav, der stilles til en international karriere. Derudover 

har programmet resulteret i nye internationale netværk og samarbejder.  

 

Projektet CeMENT – erfaringer fra USAix 

Amerikanske forskere evaluerede i 2010 mentorordningen CeMENT, der blev etableret af ‘the 

Comittee on the Status of Women in the Economics Profession’ (CSWEP) under ‘the American 

Economic Association’ (AEA). Baggrunden for at implementere mentorordningen var en 

underrepræsentation af kvinder i permanente universitetsstillinger inden for økonomi 

(opnåelse af tenure). Evalueringen af mentorordningen bygger, som den første af sin slags inden 

for den akademiske verden på forsøg, hvor tre kohorter af deltagere og tilfældigt udvalgte 
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kontroldeltagere fra 2004, 2006 og 2008 er blevet evalueret i forhold til deres akademiske 

præstationer (publikationer og forskningsbevillinger). I artiklen ”Can mentoring help female 

assistent professors” (Blau et al 2010) præsenteres de foreløbige effekter af mentorordningen, 

og her er svaret på spørgsmålet i artiklens titel et ja. Artikelforfatterne konkluderer endvidere, 

at mentoring kan være et redskab til at hjælpe yngre kvindelige forskere til karriereavancement; 

og ikke kun inden for økonomi, men også inden for andre fagområder, der domineres af mænd. 

Konkret finder evalueringen, at deltagerne i mentorordningen forhøjede deres andel af 

publikationer, blandt andet i forhold til de bedst rankede journals, og ligeledes forhøjede de 

deres andel af forskningsbevillinger sammenlignet med kontrolgruppen. Evalueringen kan på 

undersøgelsestidspunktet ikke konkludere om de deltagende kvinders sandsynlig for at opnå en 

permanent position er forbedret, men eftersom publikationer og forskningsbevillinger er vigtige 

parametre i en fastansættelse, vurderes det, at mentoring kan have en positiv effekt på 

karriereavancement.  

 

For flere eksempler og uddybende beskrivelser af diverse mentorprogrammer se følgende:  

 

 

Eksempler på mentorprogrammer: 
 
The mentoring programme of the University of Fribourg, in Switzerland 
http://www.unifr.ch/f-mentoring/fr/prg/presentation1 
 
The European network of academic mentoring programmes for women scientists EUMENT-NET 
http://www.eument-net.eu/default.aspx 
 
The mentoring scheme for career advancement developed at the Kansas State University 
http://www.k-state.edu/advance/Initiatives/CAP%20RFP%20Round%205.pdf 
 
The mentoring initiative carried out at the University of Vienna to accelerate women’s career progression 
(part of Eument-NET) http://personalwesen.univie.ac.at/en/gender-equality/mentoring/  
 
The international mentoring scheme developed by the TANDEMplusIDEA programme, aimed at 
preparing qualified female scientists for a high-profile scientific career and professorship 
http://www.igad.rwth-aachen.de/engl/tandemplusidea.htm 
 
Kilde: PRAGES (2009): Guidelines for Gender Equality programmes in Science.   

http://www.unifr.ch/f-mentoring/fr/prg/presentation1
http://www.eument-net.eu/default.aspx
http://www.k-state.edu/advance/Initiatives/CAP%20RFP%20Round%205.pdf
http://personalwesen.univie.ac.at/en/gender-equality/mentoring/
http://www.igad.rwth-aachen.de/engl/tandemplusidea.htm
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Beskrivelse af mentorprogrammet på AU 
 

Mentorprogrammet på AU er, jf. tidligere, implementeret som et pilotprojekt på to 

hovedområder; henholdsvis Handelshøjskolen (ASB) og Det Naturvidenskabelige Fakultet 

(NAT).1  

 

Den centrale HR-afdeling på AU har haft ansvaret for at tilrettelægge og implementere 

mentorprogrammet i samarbejde med repræsentanter fra de deltagende hovedområder. Som 

beskrevet tidligere er mentorprogrammet samtidig et tiltag, der følges tæt som en del af det 

europæiske projekt ”Women’s careers hitting the target: Gender management in scientific and 

technological research” (WHIST). WHIST-projektet gennemføres under Europa Kommissionens 

syvende rammeprogram (FP7) af et konsortium på seks europæiske institutioner, hvoraf Dansk 

Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet er en af de deltagende partnere. Projektet 

har overordnet til formål på europæisk plan at styrke de videnskabelige og teknologiske 

institutioners evne til at administrere, monitorere og fremme ligestilling for at udnytte 

forskningspotentialet fuldt ud og derigennem bidrage til udviklingen inden for forskning og 

teknologi. WHIST projektet bygger videre på resultaterne fra projektet: ”Practicing Gender 

Equality in Science” (PRAGES), der på baggrund af en omfattende komparativ undersøgelse af 

ligestillingsstrategier, opstiller en lang række guidelines for succesfuld implementering af 

ligestillingsprogrammer inden for akademia. De danske repræsentanter fra WHIST-projektet har 

været involveret gennem hele processen med at implementere mentorprogrammet på AU, og 

har løbende fulgt processen.  

 

Mentorprogrammet på AU er, som nævnt, iværksat på foranledning af Task Force for Ligestilling 

med henblik på at understøtte yngre kvindelige forskeres kompetence- og karriereudvikling for 

at fastholde dem i en forskerkarriere og kvalificere dem til en permanent position på AU. Ved at 

etablere strukturer, der skal støtte de yngre kvindelige forskere i deres karriere, er det 

hensigten, at mentorprogrammet skal fungere som et vigtigt instrument til at fremme kvinder og 

ligestilling på AU samt styrke udveksling af viden og ekspertise.  

 

                                                             
1
 Handelshøjskolen er undervejs i projektet slået sammen med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og 

blevet til Aarhus School of Business and Social Sciences. I rapporten benævnes Handelshøjskolen dog 
forsat med betegnelsen ASB, mens det Naturvidenskabelige Fakultet forkortes til NAT. 
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Med mentorprogrammet for yngre kvindelige forskere forsøger AU desuden at ændre på 

tilbøjeligheden til, at færre kvinder end mænd tages under vingerne af prominente forskere 

inden for deres fagdisciplin. Uden mentorer risikerer kvinderne gradvist at blive ekskluderet fra 

deres fagmiljø, og det bliver ligeledes mindre sandsynligt, at de vil se forskning som en oplagt 

karrierevej. I forlængelse heraf har kvinder, som nævnt, ofte ingen rollemodeller, hvilket er 

specielt tydeligt inden for de natur- og teknisk videnskabelige områder.        

 

For at kunne etablere mentorprogrammet succesfuldt på AU, er det en væsentlig faktor, at 

mentorerne er villige til at yde støtte og anvende netværk gennem alternative kanaler og i en 

anden ramme end inden for traditionelle, mandsdominerede strukturer. Gennem et formaliseret 

mentorprogram har de yngre kvindelige forskere mulighed for at udveksle erfaringer med mere 

erfarne og rutinerede kolleger og derved mulighed for at opnå en høj grad af ny viden inden for 

en kort tidsperiode.  

 

Formål og målsætning 

Formålet med mentorordningen på AU er at kvalificere yngre kvindelige forskere og ruste dem 

til at kunne arbejde succesfuldt inden for den akademiske verden. Mentorprogrammet har 

desuden til formål at hjælpe de yngre kvindelige forskere med at erkende og realisere deres 

potentielle lederevner og derved gøre dem i stand til at maksimere deres karrierepotentiale. 

Herigennem arbejder AU aktivt på at ændre det faktum, at kvinder, uanset deres professionelle 

kvalifikationer, stadig er væsentligt underrepræsenterede i lederpositioner inden for forskning.  

 

Mentorprogrammet bygger på mentor og mentees gensidige interesse og ønske om at styrke en 

yngre forskers karriere ved, at mentoren fungerer som sparringspartner, inspirator, 

kontaktformidler m.m. For den erfarne mentor kan forløbet betyde, at viden og erfaring kobles 

med nye ideer. For en yngre forsker kan et mentorforløb betyde råd, vejledning og inspiration 

fra en person, der har mere erfaring i universitetsverdenen.  

 

Af den projektbeskrivelse, som ligger til grund for pilotprojektet, fremgår det, at Task Force for 

Ligestilling på AU forventer, ”at programmet vil styrke yngre, kvindelige forskere i deres 

strategiske karriereplanlægning og derved på sigt øge antallet af kvindelige forskere på de øverste 

karrieretrin”. Yderligere er det præciseret, at mentorprogrammet forventes at:   

 

 Udvide rekrutteringsgrundlaget til lektor- og professorstillinger. 
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 Rammesætte individuelle, udviklende og strategiske samtaler som leder frem mod mål 

og resultater for yngre, kvindelige forskere. 

 Give de yngre forskere indsigt i og redskaber til at håndtere den universitære verden af 

formelle og uformelle netværk. 

 Synliggøre karriereveje og konkretisere handlinger, der fremmer en forskerkarriere. 

 Være medvirkende til positive kulturændringer i forskningsmiljøerne. 

 

Ansvarsfordeling og organisering 

Som en del af pilotprojektet blev der nedsat en arbejdsgruppe med 1-2 repræsentanter fra NAT, 

ASB og den centrale HR-afdeling. Arbejdsgruppen har løbende holdt møder og i fællesskab 

besluttet hvordan gennemførelsen af mentorprogrammet skulle foregå. Følgende personer har 

indgået i arbejdsgruppen:  

 

 Mads Brønderup Kobbersmed, ledelsessekretariatet/Task Force for Ligestilling, havde i 

opstartsfasen den overordnede koordinatorfunktion, hvorefter han gik fra på 

barselsorlov og siden forlod AU.  

 Jette Røgild, ledelsessekretariatet/Task Force for Ligestilling, overtog herefter 

koordinatorfunktionen, men kun i en kortere periode, hvorefter hvor hun overgik til en 

anden stilling på AU.  

 Anja Vingum Sandholt, ledelsessekretariatet/Task Force for Ligestilling, tog herefter 

over frem til hun gik på barsel.  

 Trine Ji Holmgaard har siden fungeret som barselsvikar, og har i egenskab heraf 

varetaget koordinatorfunktionen i den afsluttende del af pilotprojektet.  

 Lisbeth Lauritsen, HR-konsulent ved ASB. 

 Stine Bundgaard Hjort, HR-konsulent ved NAT.  

 Lise Aaen, HR-konsultent ved AU HR Organisationsudvikling og arbejdsmiljøenheden. 

 Stine Thidemann Faber, Post Doc ved CFA og tilknyttet WHIST-projektet (jf. tidligere).  

 

Rekruttering, tidsplan og tilrettelæggelse  

I den oprindelige projektbeskrivelse for mentorprogrammet var det formuleret, at der i 

pilotprojektet skulle indgå i alt 10 mentorer og 10 mentees fra hvert af de to hovedområder, dvs. 

at programmet i alt var tænkt til at inkludere 40 forskere. Helt så højt et antal nåede projektet 

dog ikke op på (uddybes senere). I tabel 1 nedenfor ses fordelingen af mentorer og mentees. 
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Heraf fremgår det, at i alt har 6 par fra ASB og 13 par fra NAT deltaget i programmet. Langt de 

fleste af de yngre kvindelige forskere, der har været med i ordningen, har været på enten 

adjunkt- eller Post Doc niveau, mens mentorerne primært har været professorer og enkelte 

lektorer, heraf har 5 været kvinder og 8 mænd.  

 

Nogle af mentorerne har fungeret som mentor for mere end én mentee, hvilket også forklarer, at 

der i tabellen nedenfor er flere mentees end mentorer:  

 

Tabel 1. Deltagere i mentorprogrammet 

 ASB NAT I ALT 

MENTEES 6 13 19 
 

MENTORER 4 9 13 
 

 

I forbindelse med rekruttering af deltagere til mentorprogrammet, er processen forløbet 

forskelligt på de to hovedområder. I udgangspunktet var tanken, at potentielle mentorer og 

mentees på begge hovedområder skulle inviteres til at søge om deltagelse i mentorordningen 

gennem en standard ansøgningsform tilgængelig på mentorprogrammets hjemmeside. Sådan 

forløb processen også på ASB, mens forløbet på NAT antog en anden form, da den pågældende 

dekan ønskede at være involveret i processen sammen med institutledelsen. I praksis her 

rekrutteringen forløbet på følgende to måder:  

 

 På ASB blev potentielle mentorer og mentees inviteret til at ansøge om deltagelse i 

mentorordningen gennem en standard ansøgningsform tilgængelig på 

mentorprogrammets hjemmeside. Programmets administratorer udvalgte og matchede 

herefter mentorer og mentees ud fra en række forskellige kriterier som eksempelvis 

individuelle behov, opnået erfaring m.fl.  

 På NAT blev potentielle mentorer og mentees personligt udvalgt af fakultetets dekan i 

samarbejde med de forskellige institutledere. Herefter blev mentorer og mentees 

matchet ud fra samme fremgangsmåde som på ASB.    

 

Deadline for tilmelding til mentorordningen var d. 1. marts 2010, og derefter begyndte 

mentorordningen med et ’kick-off’-møde d. 7. april 2010. Mentor og mentees har i perioden fået 

tilbud om deltagelse i 3 halvdags temamøder: 
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Første temamøde (Kick-off) 

D. 7. april 2010 blev der afholdt et introducerende møde fra kl. 14-16 med oplæg fra en ekstern 

foredragsholder omkring mentor og mentee rollen. Det første møde mellem mentor og mentee 

blev afholdt i samme ombæring.  

 

Andet temamøde  

D. 7. juni 2010 blev der afholdt et eftermiddagsarrangement med besøg af ekstern oplægsholder, 

hvor temaet var ”Coaching and conversation techniques”.  

 

Tredje temamøde  

D. 11. oktober 2010 ” blev der ligeledes afholdt et eftermiddagsarrangement med besøg af 

ekstern oplægsholder. Temaet her var ”Career development”. 
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Evalueringens fremgangsmåde og udvalg 

 

Formålet med nærværende evalueringsrapport er, som tidligere beskrevet, at opsamle 

erfaringerne fra pilotprojektet, se på udbyttet af mentorprogrammet for både mentees og 

mentorer samt vurdere, hvorvidt mentorordningen har levet op til målsætningerne. Den 

samlede evaluering bygger på: 

 

 Kontinuerlig konsultation med interessenter og programansvarlige.  

 Programkriterier og formålserklæringer. 

 Individuelle ansigt-til-ansigt interviews med mentorer og mentees fra de deltagende 

hovedområder. 

 Fokusgruppeinterview med mentees.  

 

Det individuelle interview er valgt som metode, fordi formålet er at afdække personlige 

oplevelser og erfaringer. Metoden muliggør dyberegående og detaljerede besvarelser, der 

samtidig kan omhandle personlige og mere sensitive emner.  

 

De individuelle interview er desuden suppleret med ét fokusgruppeinterview2 (jf. ovenfor). Ved 

at anvende fokusgruppeinterview som metode er det muligt at indsamle en stor mængde af 

informationer på kort tid og samtidig give et bredt kendskab til og uddybning af eksempelvis de 

forskellige mentees holdninger til den pågældende mentorordning og mere generelt deres 

holdninger til initiativer, der er målrettet kvinder. I fokusgruppeinterviewet har målet således 

været at udnytte den dynamik, der kan opstå i en diskussion mellem flere interviewpersoner, og 

hvor forskellige holdninger til og perspektiver på mentorprogrammet diskuteres og uddybes, og 

eventuelle enigheder og uenigheder kan fremkomme. Der er gennemført i alt to 

interviewundersøgelser i pilotforløbet:  

 

 Den første interviewundersøgelse blev gennemført ca. midtvejs i pilotprojektet (i 

september 2011) og bestod af semistrukturerede enkeltinterviews med 7 mentorer og 7 

mentees fra de to deltagende fakulteter.  

                                                             
2 Oprindeligt var det intentionen at gennemføre to fokusgruppeinterviews med henholdsvis ASB og NAT, 
men grundet manglende tilmelding var det kun muligt at gennemføre det ene.  Den manglende tilmelding 
skyldtes blandt andet, i de tilfælde det blev oplyst, at datoen for interviewet ikke passede de forespurgte, 
og en af de adspurgte fra ASB synes ikke, at hun havde yderligere at tilføje til det første interview, hun 
deltog i.   
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 Den anden interviewundersøgelse blev gennemført i forbindelse med pilotprojektets 

afslutning (i april-maj 2011). I den anden interviewundersøgelse er 5 mentorer blevet 

interviewet og 8 mentees (6 i fokusgruppeinterviewet). Med udtagelse af én, er alle disse 

førstegangsinterviewede forstået på den måde, at ingen af dem var blevet interviewet i 

forbindelse med den første interviewundersøgelse. Kun en enkelt af deltagerne i 

fokusgruppeinterviewet har som den eneste deltaget i begge interviewrunder. På grund 

af den relativt set lave andel af mentees fra ASB er de alle blevet kontaktet med henblik 

på interview ved både midtvejs- og slutevalueringen. 

 

I følgende tabel gives en detaljeret oversigt over, hvilke mentorer og mentees, der har deltaget i 

de to interviewundersøgelser:  

 
Tabel 2. Deltagende informanter i evalueringen af mentorprogrammet 

Midtvejsinterview Mentees ASB Mentees NAT Mentorer ASB Mentorer NAT 

Individuelle interview  3 4 2 5 
 

Slutinterview Mentees ASB Mentees NAT Mentorer 
ASB 

Mentorer NAT 

Individuelle interview 1 1 2 3 
Fokusgruppeinterview 1 5   

 

Samlet set er langt størstedelen af de deltagende mentorer og mentees blevet interviewet 

omkring deres deltagelse i mentorprogrammet. Således bygger den samlede evaluering på 

interviews med 15 ud af 19 mentees og 12 ud af 13 mentorer, hvilket sikrer, at den samlede 

evaluering bygger på et solidt grundlag set i forhold til det samlede antal deltagere.   

 

Alle enkeltinterviews er gennemført ansigt-til-ansigt med undtagelse af enkelte informanter. 

Der, hvor det ikke har været muligt at mødes ansigt til ansigt, er interviewet i stedet blevet 

gennemført over telefonen. Informanterne er alle blevet rekrutteret ved personlig henvendelse; 

først en orienterende mail og derefter telefonopkald med henblik på etablering af 

interviewaftale. Deltagerne til fokusgruppeinterviewet blev rekrutteret ved samme metode. De 

individuelle interview er alle blevet gennemført på informantens eget kontor på campus, mens 

fokusgruppeinterviewet blev gennemført i lokaler ved Dansk Center for Forskningsanalyse.  

 

Foruden de ovenfor beskrevne interviews, er der i forbindelse med slutevalueringen foretaget 

opfølgende telefonopkald til: 
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 De mentorer, der blev interviewet i første interviewundersøgelse. Formålet hermed er 

at afklare, hvorvidt der er sket afgørende ændringer/udviklinger, der har indvirket på 

deres oplevelser med at deltage i mentorprogrammet.   

 De deltagere, der indledningsvist afviste at deltage i mentorprogrammet. Dette for at 

afdække de årsager, der kan ligge til grund herfor samt for at afklare mulige barriere, 

der skal tages hensyn til i forbindelse med rekruttering af deltagere til et 

mentorprogram.  

 

Alle interviews er blevet optaget. Interviewene fra slutevalueringen er alle blevet transskriberet 

i deres fulde form, mens uddybende og deltaljerede referater er udarbejdet på baggrund af 

interviewene fra midtvejsevalueringen. Alle interviewudskrifter og referater er i forbindelse 

med den samlede analyse behandlet i databehandlingsprogrammet NVivo med henblik på 

tematisk kodning og systematisering af data.  
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Erfaringer og resultater fra mentorprogrammet på AU 

 

I det følgende præsenteres de centrale resultater fra den samlede evaluering af 

mentorprogrammet på AU. Resultaterne sammenfatter de deltagende forskeres (såvel mentorer 

og mentees) holdninger til og erfaringer med mentorordningen. Der fokuseres først på 

programmets organisering og tilrettelæggelse; herefter sammenfattes holdninger til 

mentorordningen og til særlige initiativer rettet mod kvindelige forskere i det hele taget; 

dernæst belyses relationen mentor/mentee samt det udbytte de involverede parter, både 

mentees og mentorer, har haft af forløbet.  

 

Rekrutteringsprocessen 

Som beskrevet tidligere er rekrutteringsprocessen på de to deltagende hovedområder i 

pilotprojektet ikke forløbet ens. Som udgangspunkt var det egentlig fra arbejdsgruppen 

tilrettelagt således, at alle kunne tilmelde sig på samme måde, via en tilmeldingsplanket på 

mentorprogrammets hjemmeside (www.au.dk/ligestilling/mentor). Sådan forløb rekrutterings-

processen også hovedsagelig på ASB, mens det på Nat i praksis blev sådan, at det var den 

daværende dekan, der sammen med institutlederne stod for både at udpege mentorer og 

udvælge 10 kvinder med forskerpotentiale, der kunne indgå i ordningen (jf. tidligere).  

 

Der er blandt de deltagende mentees forskellige holdninger til den pågældende 

udvælgelsesproces, og de interviewede kvinder mener, at der er både fordele og ulemper ved 

begge rekrutteringstilgange. Flere synes, at det er positivt at blive opfordret til at deltage, da det, 

foruden at være en anerkendende gestus, samtidig sender et signal fra ledelsen om, at 

mentorordningen er vigtig, hvilket opfattes som motiverende. Omvendt foretrak andre, at de 

selv kunne melde sig til ordningen fuldstændigt frivilligt, så de ikke skulle spekulere over, 

hvorvidt de blev opfordret til at deltage, fordi ledelsen ønskede at investere i dem, eller fordi 

ledelsen mente, de havde et særligt behov for hjælp. I relation hertil siger én mentee, at hun ville 

have tilmeldt sig ordningen under alle omstændigheder, hvorimod to andre mentees fortæller, 

at de sandsynligvis ikke ville have tilmeldt sig, hvis ikke de var blevet opfordret til det. En yngre 

kvindelig forsker fra NAT siger således: ”Spørgsmålet er, om vi kvinder nogen gange har lidt lave 

forventninger til os selv, og måske tænker: ”Nej, det er nok til alle de andre, fordi de er meget 

dygtigere end mig”. Jeg er ikke hundrede procent sikker på, at jeg selv ville have meldt mig til 

mentorordningen, hvis der ikke havde været nogen, der havde sagt, at de synes, at jeg skulle være 

med.” (Mentee, NAT) 

http://www.au.dk/ligestilling/mentor
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Som en mentee påpeger, afhænger udvælgelsesprocessen også af, hvem man ønsker, 

mentorordningen skal rette sig mod. Hvis man som ung forsker bliver udvalgt specifikt af ens 

institutleder, sender det et signal om, at man er én ledelsen ser et potentiale i, og som potentielt 

har det, der skal til for at opnå en permanent stilling. Omvendt risikerer man også at ”miste 

nogen, som meget gerne ville have været i en mentorordning/som havde brug for at være med i en 

mentorordning”, men som måske ikke blev udvalgt, siger en ung kvindelig forsker fra NAT. En 

anden kvindelig forsker fra NAT fortæller, at hun i første omgang blev positivt overrasket over, 

at institutlederen henvendte sig og opfordrede hende til at deltage i ordningen. Hun opfattede 

det som et tegn på, at man gerne ville fastholde hende på instituttet, hvilket, fortæller hun, var et 

kærkomment signal, da hun sad i en midlertidig position, som stod for at ville udløbe. 

Efterfølgende oplevede hun dog, at det ikke havde været institutlederens intention med 

henvendelsen, og hun understreger i interviewet, at det kan være meget problematisk, hvis 

hensigten med mentorordningen bliver fortolket forskelligt af de yngre kvindelige forskere selv 

og deres institutledelse.  

 

Som det også fremgår ovenfor, er der forskellige holdninger til, at der har været denne forskel på 

rekrutteringsprocessen på henholdsvis NAT og ASB. Der er tilsyneladende også forskel i synet 

på formålet med mentorprogrammet – i hvert fald fortæller en af mentorerne fra NAT, at 

ordningen, som han har forstået det, retter sig specifikt mod de yngre kvindelige forskere, som 

man vurderer, har den største chance for at opnå permanent ansættelse på sigt: ”Den måde det 

blev implementeret på hernede (på NAT, red.) var jo, at dem, der indgik i mentorordningen, var 

nogen man havde en forhåbning om, eller i hvert fald et gæt om, at de kunne klare den hele vejen 

igennem” (Mentor, mandlig professor, NAT).  

 

Forskellen i rekrutteringsproceduren på henholdsvis NAT og ASB rejser spørgsmålet om, hvad 

formålet med mentorprogrammet i realiteten skal være; er det et program, der skal støtte yngre 

kvindelige forskere generelt, eller er det et talentprogram, der er forbeholdt en særligt udvalgt 

elite? Sidstnævnte synes umiddelbart at stride imod, hvad der i første omgang var Task Force for 

Ligestillings begrundelse for at søsætte mentorprogrammet. I den oprindelige 

projektbeskrivelse er der således refereret til rapporten ”Last Man Standing”, som viser at 

kvindelige forskere ofte mistrives med henvisning til arbejdsmiljøet. Når/hvis det rygtes, at 

mentorordningen kun er for de særligt udvalgte, risikerer ordningen at få en marginaliserende 

effekt og helt imod intentionerne at skabe en dårlig stemning og dermed forværre 

arbejdsmiljøet for de yngre kvindelige forskere (hvem blev udvalgt kontra hvem blev ikke 

udvalgt). I værste fald risikerer ordningen at medvirke til, at nogle af de yngre kvindelige 
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forskere, som ikke blev udvalgt, søger væk og i så fald får programmet jo en helt anden virkning 

end tilsigtet.  

 

Det er også fra anden side blevet påpeget, at mentorordningen ikke har været tilstrækkeligt 

synliggjort. Blandt andet. viser en henvendelse fra FRAU-netværket på AU, at det på et af 

netværksmøderne for yngre kvindelige forskere er blevet drøftet, at flere enten slet ikke havde 

hørt om mentorprogrammet, eller jf. ovenfor netop havde hørt at det kun var tildelt 

”håndplukkede” medarbejdere.  

 

Processen med at rekruttere yngre kvindelige forskere til ordningen har også båret præg, at det 

på ASB har været decideret vanskeligt at finde mentorer og især mentees. En telefonisk 

rundspørge blandt de kvindelige forskere på ASB, der valgte ikke at deltage i 

mentorprogrammet, viser, at de hovedsageligt fravalgte programmet af to årsager: Enten havde 

de for travlt til at deltage, eller de følte, at de ikke havde behov for ordningen, da de i forvejen 

havde gode kolleger/tidligere vejledere, de kunne få råd og vejledning fra. Én af de kvindelige 

forskere, der gav sidstnævnte begrundelse, ville på nuværende tidspunkt dog sige ja til at 

deltage, da hun synes, hun har fået et nyt behov for mentoring i forbindelse med, at hun, som 

konsekvens af fusionerne på AU, nu indgår som en del af en større arbejdsplads end tidligere.  

 

Den HR-konsulent på ASB, som stod for rekrutteringen, oplevede det vanskeligt at ”presse på” 

for at få de yngre kvindelige forskere til at gå med i mentorordningen, bl.a. fordi ASB ganske kort 

før mentorprogrammets opstart havde pålagt de VIP-ansatte mere undervisning, og man 

frygtede derfor, at mentorordningen af nogen kunne opleves som endnu en ”opgave”, som blev 

dem pålagt af ledelsen.   

 

En enkelt forsker fra ASB synes, det var svært at forstå ud fra invitationen til programmet, hvad 

mentorprogrammet helt præcist indeholdt. Hun fik dog det indtryk, at programmet skulle 

fokusere på at opnå balance mellem arbejdsliv og familieliv, og eftersom hun ikke har børn, følte 

hun ikke et behov for at deltage i ordningen. 

Det tyder ikke umiddelbart på, at de kvindelige forskere på ASB fravalgte at deltage i ordningen 

grundet en modvilje mod initiativer, der specifikt er rettet mod kvinder. Kun enkelte kvinder 

nævner en passant, at de i bund og grund ”ikke er så vilde med sådanne initiativer kun for 

kvinder”. Også HR-konsulenten fra ASB gør opmærksom på, at emnet potentielt har en 

sprængfarlig karakter, da ”positiv særbehandling eller forskelsbehandling for de fleste klinger 
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meget negativt”. Af samme grund er det meget vigtigt at sikre sig ledelsesmæssig opbakning, når 

initiativer af denne type søsættes (uddybes også senere).   

 

Matchning af mentorer og mentees 

I praksis forløb processen med at matche mentorer og mentees på den måde, at mentees på 

både NAT og ASB blev bedt om at komme med forslag til mentorer, de kunne forestille sig at 

blive tilknyttet. Efterfølgende har de HR-ansvarlige, som stod for matchningen på bedste vis 

prøvet at få sammensat par, som man mente kunne fungere sammen.  

 

De fleste informanter var enten ikke klar over eller kunne ikke huske forløbet af 

matchningsprocessen, så denne del er mindre belyst i interviewene.  

 

Fem af de yngre kvindelige forskere beretter dog i interviewene, at de selv valgte deres mentor. 

En af dem, en deltager fra ASB, fortæller således, at hun selv var meget aktiv i processen. Hun 

spurgte sin institutleder, om ’der var frit valg på alle hylder’ i forhold til valg af mentor, og fik 

grønt lys til at spørge en bestemt professor, om han var interesseret i at blive hendes mentor, 

hvilket han sagde ja til. Hun forklarer, at hun valgte pågældende, fordi ”han har enorm meget 

erfaring, han publicerer rigtig meget, og han rejser meget. Samtidig har han et stort netværk, og 

han har fingeren på pulsen og ved, hvad der foregår her og andre steder”. Da den pågældende 

forsker valgte at indgå i mentorordningen var målet helt konkret, fortæller hun, at arbejde 

målrettet på at blive klar til at søge et lektorat på AU, og i forhold til dette mente hun, den 

professor, som hun havde ”udset sig” netop havde en profil/adfærd, som hun mente kunne være 

gavnlig at lære mere om.    

 

I forhold til matchning mellem mentorer og mentees påpeger flere vigtigheden af, at processen 

med at matche par varetages omhyggeligt. Som en yngre kvindelige forsker på ASB siger, er det 

”en god ide, at man prøver at regne ud, om det er et godt match, inden det bliver officielt, hvem 

mentoren/menteen er, så man ikke bagefter skal sige til en potentiel person, at man ikke ønsker 

vedkommende som mentor eller mentee”. Det er, fremhæver også andre af de yngre kvindelige 

forskere, vigtigt, at mentoren og menteen kommer godt ud af det med hinanden; ikke at der 

nødvendigvis skal være ’god kemi’, men der skal være lyst og samarbejdsvillighed fra begge 

sider for, at det kan lykkes.  
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Flere af de interviewede kvinder angiver, at det er en fordel, hvis man som mentee matches med 

en mentor fra andet institut. Begrundelsen herfor er, som det fremgår nedenfor, at de yngre 

kvindelige forskere ikke ønsker at blive betragtet som ”nogens føl”, at de gerne vil have dialog 

med en, som de ikke samarbejder med i forvejen, og at de gerne sikre at mentoren er upartisk, så 

de ikke skal spekulere på, om der er eventuelle bagtanker med de karriereråd, de modtager. Tre 

af de interviewede mentees forklarer der på følgende måde:  

 

”Jeg ville gerne have en mentor udenfor instituttet, for jeg ville helst ikke være en eller 

andens ”føl”. Der er altid nogle magtkampe på sådan nogle institutter, og det ville jeg 

ikke ind og blive en del af. Jeg ville gerne have en, som kunne rådgive mig uden egentlig 

at have interesser involveret i det, jeg lavede.” (Mentee, NAT) 

”Jeg ville ikke have en, som jeg i forvejen samarbejdede med. Jeg ville ikke have, at vi 

skulle snakke fagligt sammen, så vi ikke kunne adskille mentorordningen fra en 

eventuel anden relation. Min mentor er ikke en, som jeg arbejder direkte sammen med, 

og det var vigtigt for mig.”  (Mentee, NAT) 

 

”Jeg vil gerne have den der upartiske interesse i mig. Jeg har ellers mange i mit 

netværk, som jeg både har en klar oplevelse af holder af mig som menneske og som 

samarbejdspartner, men som alligevel – uden at de er onde – har nogle aktier i mig og 

i hvad jeg gør. Så hvis jeg prøver at tage en karrieresnak med dem, så vil det til enhver 

tid lure i mit baghoved, at den ene vil synes, at det kunne være godt hvis jeg brugte al 

min tid på en bestemt type forskning, mens den anden ville foretrække, at jeg forskede i 

noget andet, og den tredje ville synes, at jeg burde bruge min tid på en masse 

administrativt arbejde. Der vil hele tiden være noget, som de ikke kunne sige sig fri for. 

Det gode ved mentoren er, at vedkommende har en interesse i mig uden at mine 

handlinger og beslutninger påvirker hans/hendes arbejdsliv. På den måde slipper jeg 

for hele tiden at skulle sidde og analysere om eventuelle bagtanker ved de karriereråd, 

jeg får.” (Mentee, NAT)   

 

I mentorordningen har der været både mandlige og kvindelige mentorer. I interviewene 

med de yngre kvindelige forskere er der forskel på holdningerne til mentorernes køn. 

Nogle tilkendegiver, at de ser det som en fordel, hvis mentoren er en kvinde, da der 

potentielt er/kan være en særlig indforståethed pga. det fælles køn. En af de interviewede 

kvinder forklarer det på følgende måde:  

 

”Det betyder faktisk noget, at min mentor er en kvinde, tror jeg. Jeg ved ikke helt selv 

hvorfor. Da jeg var yngre, kunne jeg slet heller ikke se, at det skulle betyde noget, men 

som tiden gik skete der et eller andet i mit hoved og den måde, jeg så mine egne 

muligheder på. Jeg går jo ikke rundt og tænker på mig selv som KVINDE; jeg tænker på 

mig selv som universitetsFORSKER, og alligevel kunne jeg mærke, at det betød noget, 

da vi fik en kvinde ansat her på stedet, og jeg så hvordan hun agerede og bare var 
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sådan, som hun nu er: Hun passer også sine børn og hun sidder her heller ikke døgnet 

rundt, og alligevel overlever hun her jo. Det betød faktisk enormt meget for mig, da 

hun kom som rollemodel.” (Mentee, NAT) 

 

Ingen angiver i interviewene, at de helst ser, at mentoren er en mand, mens flere synes 

dog at være af den holdning, at kønnet på mentoren ikke er relevant. En af de interviewede 

kvinder siger herom:  

 

”Jeg mener ikke, at det er relevant om mentoren er en mand eller en kvinde. Jeg vil bare 

have den mentor, som kan hjælpe mig mest muligt. Jeg vil ikke bede om at få en 

bestemt person som mentor bare fordi hun er en kvinde. Faktisk har jeg nogle gange 

oplevet, når jeg har talt med seniorkvinder her på instituttet fx, at de har kæmpet mere 

end hvad vi måske gør, og det lægger de meget vægt på, men det er ikke rigtigt det jeg 

har brug for at få viden om. Jeg har ikke brug for at blive vejledt i at være KVINDE – 

jeg har brug for at blive vejledt i at være NY GRUPPELEDER. Og der var altså andre 

vilkår for 15 år siden. Det vil jeg selvfølgelig godt høre om, det er ikke det, men det er 

ikke det, jeg har brug for i en mentorordning. (Mentee, NAT) 

 

Antal møder, mødested og kontakt  

Der er en del variation imellem, hvor ofte de forskellige mentees har mødtes med deres mentor 

igennem perioden. Det har svinget mellem en gang hver måned/halvanden måned til en gang 

hver tredje måned. Flere mentees beretter, at de også har mødtes med deres mentor, hvis der er 

opstået et specifikt behov for det. Størstedelen giver udtryk for, at antallet af møder har været 

passende, imens enkelte, både mentorer og mentees, har udtrykt et ønske om flere møder.  

 

De fleste par har i perioden mødtes på mentors kontor, og alle giver udtryk for, at dette har 

fungeret fint. Enkelte par har dog valgt at mødes i lokaler booket til formålet for at undgå 

forstyrrelser fra fx telefon og mail.  

 

I de fleste tilfælde har det været mentees, der har kontaktet mentor for at aftale et møde. Ellers 

har fremgangsmåden i de fleste tilfælde været sådan, at parterne har aftalt et møde fra gang til 

gang og efterfølgende mindet hinanden om det. Hvis mentor eller mentee har siddet i samme 

bygning, er det også hændt, at der mere uformelt arrangeres et møde i korridoren.  

 

På det indledende ’kick-off’ møde blev det foreslået parterne tidligt i processen at udforme en 

kontrakt, der på et overordnet plan afdækker mentor og mentees gensidige forventninger til 

mentorforløbet samt udstikker nogle grundlæggende regler for samarbejdet (fx omkring 
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varighed af møderne, mødested og kontaktform mellem mentor og mentee m.fl.). De fleste par 

har fulgt disse anbefalinger og startede deres mentorforløb med at underskrive en sådan 

kontrakt. Fire par skrev ikke kontakt, men afstemte stadig indledningsvist deres forventninger 

til hinanden. Det er indtrykket, at mentorerne har større indblik i forventningerne fra deres 

mentees end omvendt, da disse forventninger specielt er knyttet til karrieremål på kort og 

længere sigt samt indgår i de dagsordener, der diskuteres ud fra på møderne.    

 

Tidligt i processen blev det på et af fællesmøderne også foreslået, at mentee forud for hvert 

møde fremsendte en dagsorden til mentoren inden selve mødet for at forberede mentor på det, 

de gerne vil have råd og vejledning om på det pågældende møde. Dette råd er der flere af de 

yngre kvindelige forskere, der har fulgt.  

 

Interviewene med mentorer og mentees viser stor variation i, hvordan processen har været 

grebet an. Fælles for langt de fleste synes dog at være, at det parterne har haft en professionel 

tilgang til samtalen/mødet, og ofte har samtalerne været styret, ikke kun af en dagsorden, men 

også af deciderede mål, som bliver formuleret på hvert møde og samles op på fra gang til gang.  

En af de interviewede mentees siger herom: 

 

”På hvert møde sætter vi som udgangspunkt nogle mål, som jeg skal nå. På første 

møde handlede det om ’rekruttering’, for jeg skal til at starte min egen forskergruppe 

op og derfor blev en af målsætningerne synlighed, for gruppen skal være synlig for at 

jeg kan rekruttere. En anden målsætning hed: ’Undgå fald i publikationsrate’. Der var 

også et mål, der hed ’netværk/samarbejde’, og så snakkede vi meget om, hvordan jeg 

kunne nå de her mål, og han satte mig i kontakt med nogle af sine 

samarbejdspartnere. Mht. synlighed gav han mange gode råd om, hvor jeg kunne 

annoncere efter ph.d.-studerende og studerende og han satte mig faktisk også i 

kontakt med en, som sørgede for at jeg her på AU afholdt to seminarer, hvor jeg fik 

mulighed for at fortælle om min forskning og fik kontakt til studerende. Så snakkede 

vi en del om, hvordan jeg bedst får bygget en gruppe op, og hvordan jeg ved at få 

noget samarbejde i stand kunne komme på nogle lidt lette publikationer og dermed 

undgå et fald i min publikationsrate, så mit CV ikke bliver ramt af, at jeg er i 

opstartsfasen.” (Mentee, NAT)  

 

Holdninger til fællesaktiviteter og udbudte temamøder  

Stort set alle mentees og mentorer har deltaget i det første ’kick-off’ møde, mens de i varierende 

grad har deltaget i de efterfølgende møder. Begrundelsen herfor er, at de enten ikke har haft tid 

eller ikke følt behov for flere møder end det første. Overordnet er alle informanter dog tilfredse 

med de fællesarrangementer, de hver især har deltaget i, og alle tilkendegiver, at de har fået det 
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ud af møderne, de havde behov for. En enkelt mentee forklarer, at de råd, som de fik, især på det 

første temamøde (om bl.a. at udarbejde en kontrakt og lave dagsorden forud for hvert møde) har 

været med til at kvalificere forløbet: ”Efter vi har deltaget i de her kurser, har vi fået mere ud af 

vores møder. Det har været rigtig fint. Vi har fået mere styr på det, og jeg laver fx en dagsorden fra 

gang til gang” (Mentee, NAT). En anden fremhæver, at temamøderne har været vigtige bl.a. fordi 

de er med til at formalisere mentorordningen og signalere seriøsitet: 

 

”Det har været fint, at der har været de her møder til at danne en ramme om 

ordningen, så alle parter tager det mere seriøst. Så man også fra systemets side 

signaleret, at det ikke bare er ”snak”, men en helt koncept! Vi har ikke brugt alt hvad 

vi har lært, men det har helt sikkert fået os til at reflektere over det på en anden 

måde, end vi ellers ville have gjort”. (Mentee, NAT)  

 

Specielt udtrykker deltagerne tilfredshed med det første ’kick-off’ møde, hvor der blev 

videreformidlet information omkring det at håndtere og indgå i en mentorordning. Det er også 

specielt det første møde, deltagerne har følt behov for at deltage i (jf. tidligere). En enkelt mentor 

ville på det indledende møde dog gerne have haft mere viden om, hvilke emner man kunne 

forestille sig at diskutere på mentormøderne, eftersom han har haft svært ved at finde ud af, 

hvordan han skulle gribe mentorrollen an. Omvendt mener en af de mentorer, der føler sig godt 

bekendt med mentorrollen, at det vil være tilstrækkeligt med et indledende uformelt møde uden 

eksterne konsulenter, hvor man over en kop kaffe taler om, hvordan mentorforholdet kan 

håndteres, og hvor man har mulighed for at stille spørgsmål. Både mentorer og mentees 

beretter, at de hver især løbende har tilpasset de råd og redskaber, de har fået gennem 

fællesmøderne, til deres individuelle behov.  

 

En mentee efterlyser lidt mere konsensus omkring graden af mødedeltagelse. Dette udspringer 

af, at hendes mentor ikke har deltaget i så mange møder, og hun mener, udbyttet ville have 

været større, hvis de begge havde deltaget og bagefter havde kunnet diskutere de redskaber 

m.m., som de havde fået med fra mødet. En mentor ville gerne have deltaget mere i 

fællesmøderne, men havde ikke tid, og han foreslår, at datoerne for møderne meldes ud i bedre 

tid, så det bliver muligt at prioritere dem.   

 

Flere mentees foreslår at iværksætte et socialt arrangement, hvor kun mentees kan mødes og 

snakke samt udveksle erfaringer. Dog skal det siges, at noget sådan blev forsøgt arrangeret af 

arbejdsgruppen som en afslutning på hele pilotprojektet, hvor de deltagende mentees blev 

indbudt til frokost og erfaringsudveksling. Denne måtte dog aflyses pga. for få tilmeldte. Dog 
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kom der flere tilbagemeldinger fra mentees om, at de egentlig gerne ville have deltaget, men var 

forhindret i det planlagte tidsrum pga. andre forpligtelser.   

 

Kollegaers reaktion på mentorprogrammet  

Der er en tendens blandt informanternes til, at mentorordningen ikke er noget, man har 

diskuteret meget blandt kolleger. De informanter, der har diskuteret ordningen med kolleger, 

har oplevet forskellige reaktioner; flere har oplevet positive tilkendegivelser fra kolleger, der har 

syntes, at mentorordningen er en god ide, og flere informanter har oplevet kolleger ’der også 

godt kunne have tænkt sig at være med i en mentorordning’.  Andre informanter har ikke rigtig 

fået nogen respons på ordningen, og en enkelt mentor har oplevet negativ respons fra yngre 

mandlige kolleger, som fandt det uretfærdigt, at mentorordningen kun var målrettet yngre 

kvindelige forskere.    

 

Ud fra informanternes udsagn er der overordnet to årsager til, at mentorordningen ikke er 

blevet diskuteret meget med kolleger; alle er involveret i utrolig mange projekter af forskellig 

karakter, og der er ikke tid til/tradition for at diskutere alt det, folk er involveret i. En anden 

væsentlig årsag er, at informanterne har villet beskytte den fortrolighed, der er mellem mentor 

og mentee, og den har været nemmere at opretholde, hvis mentorrelationen blev behandlet 

diskret.   

 

Relationen mentor/mentee  

Alle de interviewede forskere er overordnet meget tilfredse med deres mentor eller mentee, og 

de synes generelt, at de har haft et godt, åbent og tillidsfuldt forhold til den pågældende 

mentor/mentee. Eksempelvis udtaler en ung kvindelig forsker, at hun har et rigtigt godt forhold 

til sin mentor, hvilket hun bl.a. mener skyldes, at mentoren lige fra starten af har været meget 

åben og imødekommende. Om deres indbyrdes samarbejde og de løbende samtaler siger hun 

videre: ”Alt er tilladt, der er ingen dumme spørgsmål, og jeg har haft en fornemmelse af, at hun vil 

mig det godt. Hun har været motiveret, synes jeg, så det har givet fundament til et rigtig fint 

samarbejde” (Mentee, ASB). De forskellige mentor-/menteerelationer har varieret fra at være af 

professionel og kollegial karakter til for enkelte par at have udviklet sig til et venskabeligt 

forhold af mere privat karakter. Flere par har desuden igangsat et fagligt samarbejde, hvilket 

også er tilfældet for nogle af dem, der ikke kommer fra samme institut.  

 

Det er jf. tidligere forskelligt i hvilken grad, de matchende par kendte hinanden i forvejen. De 
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fleste kendte hinanden af navn og på et mere overfladisk plan, og enkelte kendte hinanden fra 

forskningsopgaver, konferencer mv. Ingen kendte dog fra starten af hinanden på et personligt 

plan. Flere af informanterne giver jf. tidligere udtryk for, at det har været vigtigt ikke at kende 

mentoren godt på forhånd og helt centralt ikke at være ansat på samme institut, hvilket blandt 

andet er udtryk for en bekymring over, hvorvidt fortroligheden imellem mentor og mentee kan 

blive håndhævet, når mentor får indsigt i personlige og arbejdsmæssige forhold, der eventuelt 

omhandler det institut, som mentor også selv er en del af.  De mentees, der ikke var tilknyttet 

samme institut som deres mentor giver udtryk for, at det har været meget givende med en 

udefrakommende person.  

 

Også flere af de interviewede mentorer udtrykker samme synspunkt. Fx siger en af de mentorer, 

der har haft to mentees, at det bedste mentorforløb var det med den af hendes mentees, der ikke 

var tilknyttet samme institut som hende selv. En anden mentor synes, hun er for tæt på den af 

hendes mentees, der er ansat på samme institut som hun selv, da hun potentielt kan få 

indflydelse på, om menteen skal fastansættes. De har samtidig haft et arbejdsfællesskab, og 

selvom deres mentorforløb har fungeret fint, vurderer den pågældende mentor, at der er for 

mange ’kasketter’ på. Af samme grund fortsætter de ikke mentorforløbet efter pilotprojektets 

afslutning.    

 

Forventninger til ordningen 

Da mentorprogrammet startede op, forventede de fleste af de yngre kvindelige forskere først og 

fremmest at få hjælp til de udfordringer, de måtte stå over for ved at kunne bruge de erfaringer, 

mentoren har opnået. De forskellige mentees ønskede desuden på kort sigt at få hjælp til at 

strukturere deres arbejdsdag og deres arbejdsopgaver i forhold til undervisning, forskning, 

deltagelse i konferencer, mv. Derudover ønskede de eksempelvis hjælp til at anvende netværk 

mest optimalt, optimere deres cv, få råd omkring (internationalt) forskningssamarbejde, etc. I 

forhold til langsigtet karriereplanlægning nævner flere af de interviewede kvinder eksplicit, at 

de ønskede vejledning, så de mere målrettet kunne arbejde sig frem mod en permanent stilling 

inden for forskningsverdenen. Alle de interviewede kvinder, der har været med i ordningen 

tilkendegiver, at de føler, at ordningen har levet op til deres forventninger, nogle udtrykker 

endda, at de er blevet positivt overrasket, og at de har fået mere ud af ordningen, end de havde 

turdet håbe på.  
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Også de interviewede mentorer giver udtryk for, at deres forventninger til mentorprogrammet 

overordnet er blevet opfyldt. For mentorernes side var der fra start af en forventning om at de, 

ved at involvere sig i mentorordningen, kunne assistere med faglig support og feedback på 

ansøgninger, give opmuntring og anerkendelse, stille netværk til rådighed, hjælpe med at 

strukturere arbejdsdag og arbejdsopgaver, fungere som bindeled ift. internationalt samarbejde 

samt være en person, der lytter og forhåbentlig kan hjælpe mentee til at nå sine målsætninger. 

Som en af de interviewede mentorer formulerer det, er mentorens fornemmeste opgave, at 

”hjælpe mentee til at optimere sin karriere og rådgive om, hvordan man skal gebærde sig i 

forskningslandskabet” (Mentor, NAT).  

 

To mentorer fra NAT nævner samtidig, at de også ser det som en del af mentoropgaven at 

vejlede ærligt og kontant, hvis de under mentorforløbet vurderer, at den pågældende mentee 

ikke har evnerne til/muligheden for at opnå en fast stilling i den akademiske verden: 

 

”Jeg mener, at det er meget vigtigt, at vi bekymrer os om de unge menneskers 

karriereforløb. Det er en ganske hård karrierevej, hvor man i mange år svæver i 

usikkerhed, og der synes jeg, at de har brug for vores råd og vejledning. Men de har 

også brug for ærlige beskeder, både når vi kan se at der er stort potentiale men også 

når vi er overbevidste om, at det måske ikke lige er forskningsvejen, de skal gå. Jeg 

mener, at vi skal være klare i mælet og turde sige det til de unge mennesker.” (Mentor, 

mandlig professor, NAT)  

 

”Vi skal også turde tage de vanskelige samtaler og sige til nogen: ”Hør, nu er du blevet 

38 år, og det er min vurdering, at det her CV aldrig vil føre til en fast stilling her. Hvis 

jeg var dig, ville jeg skynde mig at søge det her job hos Danisco”. Det er nogen gange 

lidt hårdt, og så grædes der lidt, men jeg mener altså, at man som forskningsleder skal 

motivere dem, som man mener, har talentet, men man er også forpligtet til at sige til 

nogen, hvis det ikke er tilfældet. Det er langt bedre for dem at få det at vide på et 

tidligere tidspunkt, for der er masser er gode job uden for universitetsverdenen” 

(Mentor, mandlig professor, NAT).  

 

Pointen, som begge mentorer fra NAT fremfører, er, at universitetet skal være mere direkte og 

klare i udmeldingerne til de yngre forskere om deres muligheder inden for branchen og for at 

opnå fastansættelse. Det er også i tråd med det, der står skrevet tidligere ift. 

rekrutteringsproceduren på NAT, hvor det jf. tidligere kun var de yngre kvindelige forskere, som 

man vurderede havde størst potentiale, som blev udvalgt. Denne holdning fremføres også af 

flere af de yngre kvindelige forskere selv – også her synes holdningen at være, at man gerne vil 

have klar besked, så man ved om man er ”købt eller solgt”. Det er også i tråd med resultaterne i 

Fravalgsundersøgelsen - en undersøgelse af afbrudte karriereforløb blandt videnskabelige 
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medarbejdere på Aarhus Universitet (Faber 2010), hvor de yngre forskere, som blev interviewet 

(både mænd og kvinder), italesætter problematikken omkring de usikre ansættelsesforhold, og 

efterlyser klare signaler, synlig ledelse, større fokus på karriereplanlægning og større 

transparens omkring prioriteringer og ressourcer. 

 

Udbytte af ordningen – set med mentees øjne 

Flere af de interviewede mentees giver udtryk for, at det er af stor betydning, at de qua 

mentorordningen har haft mulighed for at få råd og vejledning i forhold til 

karrierespørgsmål i et forum, hvor det er legitimt at tale om disse ting, og hvor der er 

afsat tid til formålet. En yngre kvindelig forsker fra ASB fortæller således, at man som adjunkt 

har mange spørgsmål, og derfor er det rart med en formaliseret mentorordning, hvor man uden 

at få dårlig samvittighed kan trække på tid og viden fra en mere erfaren kollega:  

 

”Der opstår så mange spørgsmål omkring så mange ting, og jeg har igennem 

tiden bare brugt kolleger bredt til at stille spørgsmål om alt muligt, og jeg var 

meget opmærksom på, at jeg havde mange spørgsmål, for der er alt muligt 

omkring publikationer, konferencedeltagelse og forskningsgrupper (…) Så da 

jeg så det her, tænkte jeg: ”Ah, det vil være fedt med en person, som jeg kan 

spørge om alle de her ting uden at skulle undskylde og ’nu har jeg lige endnu et 

spørgsmål’, så da jeg så det, var jeg straks positiv, og så meldte jeg mig med 

det samme.” (Mentee, ASB) 

 

I forhold til hvordan mentorordningen vil påvirke de yngre kvindelige forskeres karrierer på 

både kortere og længere sigt, udtrykker flere, at de via mentorordningen har fået mere 

selvtillid og mere tro på sig selv. Ifølge flere af de interviewede giver samtalerne med 

mentorerne støtte og opbakning, og de er med til at fjerne en række usikkerheder og 

bekymringer. Fire af de interviewede fortæller således:  

  

”Det er programmer som dette, der får dig til at føle dig mere sikker på dig selv. At du 

kan navigere vej igennem karriere, og du begynder at tro på, at det kan lade sig gøre”. 

(Mentee, NAT) 

 

”Jeg tror helt sikkert, at det her mentorforløb har været med til at give mig en større 

selvstændighed og givet mig et nogle helt andre perspektiver på de karrierevalg, man 

kan træffe.” (Mentee, NAT) 
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”Jeg tror, at det har hjulpet mig på den måde, at jeg er blevet lidt mere fanden-i-voldsk, 

og jeg tror lidt mere på mig selv. Nogle gange når jeg tænker: ”nej, det har jeg ikke lyst 

til”, så tænker jeg på ham (min mentor, red), der siger, ”nu tager du dig lige sammen, 

og så får du det gjort”. (Mentee, NAT) 

 

”Jeg har kunnet mærke det med det samme efter hvert møde – jeg får en støtte og en 

opbakning, som gør, at jeg kan lægge nogle bekymringer fra mig. (…) Det eliminerer 

simpelthen eventuelle usikkerheder og hjælper mig til at blive mere fokuseret.” 

(Mentee, NAT) 
 

Flere af de interviewede mentees nævner også, at de på grund af mentorordningen er blevet 

mere fokuserede og målrettede ift. deres karriererelaterede ønsker og behov, hvilket de i høj 

grad tilskriver det faktum, at de på grund af mentorforløbet har været nødt til at forholde sig 

til/reflektere over deres karriere på en anden og mere målrettet måde end de ellers ville have 

gjort. Flere nævner samtidigt, at de via deres mentor har fået adgang til gode faglige netværk; 

lokalt, nationalt og internationalt. To af de interviewede forklarer det på følgende måde: 

 

”Ved at være i mentorordningen er jeg kommet til at tænke over en masse ting selv, 

fordi jeg har skullet formulere de her spørgsmål til min mentor og sætte nogle 

målsætninger op for mig selv. Det har fået mig til at tænke meget mere systematisk 

over, hvad det er, jeg gerne vil.”  (Mentee, NAT) 

 

”Det har været uvurderligt at snakke med ham (min mentor, red.) om de her ting, og 

jeg ville ikke have fået det netværk som jeg har nu, hvis ikke han havde kunnet rådgive 

mig herom”. (Mentee, NAT)  

 

Flere af de interviewede kvinder beretter også, at mentorordningen har været en hjælp ift. at 

blive afklaret med arbejdsvilkårene i forskningsverdenen. Flere beskriver i forlængelse 

heraf, at de generelt oplever arbejdsbelastningen som stor, og at de jævnligt føler, at deres 

karriere på universitetet godt kan være svær at kombinere med et privatliv, hvor der også er 

tilstrækkeligt med tid til familien. Af samme grund siger flere, at de løbende prøver at optimere 

deres indsats, og mentorordningen fremhæves i den forbindelse som et godt initiativ, fordi det 

her har været muligt også at få råd og vejledning til, hvordan man bedst kan strukturere sin 

tid og i fællesskab diskutere hvilke prioriteter og fravalg, som kan være nødvendige. To af de 

interviewede kvinder siger herom:  

”Det er det store spørgsmål, som jeg løbende stiller mig selv: Kan det overhovedet lade 

sig gøre for mig at finde en balance mellem mit arbejds- og mit familieliv. Det med 

forskningen tager nemt overhånd for mig, og så har jeg dårlig samvittighed 

derhjemme. Og i de perioder, hvor jeg prøver at være mere hjemme, så får jeg dårlig 
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samvittighed over ikke at forske. Jeg har da tænkt en del på, om det overhovedet kan 

lade sig gøre at få det til at hænge sammen. Jeg er nogen gange i tvivl om, hvorvidt det 

overhovedet er realistisk at gå efter en forskerkarriere: Hvordan undgår jeg at arbejde 

SÅ meget og stadig gøre det godt? Det handler jo om at være konkurrencedygtig, så 

det er ikke nemt.” (Mentee, NAT) 

 

”Hvis jeg skal overleve i det her system er der jo nogle ting, som jeg kan gøre på en 

mere optimal måde, og ift. det kan min mentor være en god sparringspartner, bl.a. når 

det kommer til lære at prioritere sin tid rigtigt. Det handler om strukturere sine dage 

på den mest optimale måde, så man ikke ender med at sidde hele dage og bare svare 

på mails. Jeg har mange gange prøvet det selv også tidligere, men hvis så nogen kom 

og bad om et møde kunne jeg alligevel ikke overholde det. Efter hun (mentoren, red.) 

sagde: ”Jamen, det SKAL du”, så holder jeg fast i den strategi nu og kan godt få mig til 

at sige nej til folk, der henvender sig. Jeg tilrettelægger min uge nu, så jeg får mest 

muligt ud af min tid.” (Mentee, NAT) 

 

I interviewene er der desuden flere af de yngre kvindelige forskere, der berører problematikken 

med de usikre ansættelsesvilkår man har som yngre forsker på universitetet og den uvished, 

som knytter sig hertil. Dette stemmer godt overens med, at også tidligere undersøgelser (bl.a. 

Langberg m.fl. 2004) konkluderer, at overgangen fra de tidsbegrænsede kvalifikationsstillinger 

som forsker, Post Doc. eller adjunkt til de faste stillinger som seniorforsker, lektor eller 

professor er en af de mest kritiske faser i en forskerkarriere. Flere af de yngre kvindelige 

forskere efterlyser jf. tidligere større fokus på karriereplanlægning og –rådgivning på AU samt  

større transparens og tydelighed omkring prioriteringer og ressourcer, ligesom de efterlyser 

større viden om, hvad der skal til for at kvalificere sig til fast ansættelse. Også i forhold til denne 

problematik roses mentorordningen, da de interviewede kvinder fremhæver, at de her har 

modtaget rådgivning og sparring i forhold til processen med at blive 

seniorforskerbedømt/lektorkvalificeret. Flere af de interviewede kvinder nævner, at de 

føler, at de qua mentorordningen er blevet bedre rustet til at søge en fast stilling på AU. To af 

de interviewede kvinder udtaler følgende:         

”I det her system er det svært at vide, om de gerne vil beholde en på lagt sigt, og det er 

rart at få respons fra en erfaren mentor fx på ens CV, og det man har lavet og de 

kompetencer man har. På det første møde gennemgik min mentor mit CV, og det var 

rigtigt godt at få hans blik på det. Det var en god start, og det har vi så arbejdet videre 

ud fra.” (Mentee, NAT)       

”Jeg tror, at mentorordningen betyder, at jeg kommer utroligt godt fra start. Jeg har 

gjort mig en masse overvejelser og fået indblik i min mentors erfaringer og viden, så 

jeg tror, at jeg undgår at spilde en masse tid. Og så har jeg via min mentor allerede nu 

fået nogle netværk, som er helt uvurderlige. Det ruster mig også bedre til at søge en 
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fast stilling her på stedet, fordi jeg har fået nogle netværk og har fået synliggjort mig 

selv. Så er det jo også mere ønskværdigt for dem, at jeg bliver.” (Mentee, NAT)       

 

En anden yngre kvindelig forsker fortæller tilsvarende, at hun i de samtaler, hun har haft med 

mentoren, har brugt tid på at diskutere, hvordan hun bedst prioriterer sin tid (jf. også tidligere). 

Hun fortæller i den sammenhæng, at det har været en god støtte at få bekræftelse fra mentoren 

ift. at fravælge nogle arbejdsopgaver og sige nej til opfordringer og forespørgsler fra kollegaer. 

Denne støtte, forklarer hun, har været uvurderlig, netop fordi hun sidder i en midlertidig 

ansættelse: ”Når man ikke er fastansat, ER det svært at sige nej, for man vil jo gerne at folk kan se, 

at der er brug for en!” Samtidig siger hun, at nogle gange har en tendens til at sige ja til for meget, 

både fordi hun gerne vil gøre sig ”uundværlig”, så hun er bedre stillet ift. at opnå fastansættelse, 

og fordi hun ikke ønsker, at få skudt i skoene at hun som kvinde ikke leverer samme indsats som 

sine mandlige kollegaer. Hun fortæller:  

 

”Jeg synes jo, at det HELE er spændende, men jeg kan ikke finde tid til det hele, 

og der må jeg indrømme, at jeg nogen gange tænker, at de nok tænker: ”Det er 

også fordi hun er kvinde og har et barn, så har hun ikke tid til det hele og det 

bliver man nødt til for at kunne være her!”. Det ligger i mit baghoved. Jeg vil 

helst ikke have det stempel. Jeg ved ikke, om det får mig til at overpræstere, men 

det er bare min fornemmelse, at det er nødvendigt – andre får det jo til at hænge 

sammen. De kan BÅDE tage til alle møderne, gå til alle seminarerne, lave al 

undervisningen, forske en masse OG publicere i de helt rigtige tidsskrifter. Alt det 

SKAL man kunne, og jeg kan jo ikke sige nej, føler jeg, for så har jeg jo 

diskvalificeret mig selv ift. en fastansættelse.“ (Mentee, NAT)       
 

De interviewede forskere nævner alle, at de godt er klar over, at konkurrencen om de 

permanente positioner på AU er hård, og at de er bevidste om, at der er grænser for, hvad en 

mentorordning kan ændre i forhold til denne problematik, men flere fremhæver samtidigt, at 

mentorprogrammet kan være et første skridt i forhold til at forandre eksisterende kulturer.  

 

Udbytte af ordningen – set med mentorernes øjne 
Alle de interviewede mentorer udtrykker sig i meget positive vendinger om mentorordningen. 

Alle mener, at der er et behov for initiativer af en sådan karakter, og flere fremhæver, at det føles 

godt at kunne hjælpe de yngre kvinder på vej; at det giver en personlig tilfredshed at vide, at 

man er med til ”at gøre en forskel” for nogen.  

 

En af mentorerne fremhæver i interviewet, at det føles godt via mentorordningen at kunne være 

med til at ”holde modet oppe hos nogen, der er rigtig dygtige, men som måske ikke helt har indset 
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det selv” (Mentor, NAT). En anden fremhæver, at det netop er vigtigt, at sikre gode relationer 

mellem juniorer og seniorer, fordi de yngre forskere kun til en vis grad kan bruge hinanden. Det 

faktum, at de yngre forskere er i konkurrence med hinanden på mange områder (om midler, om 

undervisning og om at opnå fast ansættelse fx) gør, at der er grænser for, hvor meget de kan 

sparre med hinanden ligesom at de selvsagt ikke har den samme langstrakte erfaring, som de 

”gamle og garvede” i systemet.  

 

Samtidig nævner flere, at de har fundet forløbet meget lærerigt, fordi de har fået indsigt i nogle 

af de problematikker, som er knyttet til dét at være UNG forsker, og til nogle af de 

problemtikker, der er knyttet til dét at være KVINDE i universitetsverdenen. På den måde kan 

man tale om, at der potentielt er en ’spill-over’-effekt indbygget i mentorrelationen forstået på 

den måde, at de ældre og mere erfarne forskere (ofte mænd) får indblik i, hvordan det er at være 

ung og kvinde i forskningsverdenen, og dette kan på sigt være medvirkende til at ændre 

kulturen på universitetet, og/eller ændre på nogle af de opfattelser og værdier, som er blevet 

opbygget igennem årene. 

 

Mentorerne har forståeligt nok svært ved at vurdere, hvad den mere langsigtede effekt ved 

mentorordningen præcist er, men flere tilkendegiver, at de oplever, at de på en eller anden måde 

har haft en positiv betydning for de forskellige mentees, så de ’kommer lidt lettere igennem’ 

systemet, og at de har hjulpet mentee til at få afklaring på og ny viden omkring en række faglige 

overvejelser og spørgsmål. 

 

Alle mentorer synes, at det er en god idé, at mentorordningen er på frivillig basis. Enkelte 

fremhæver, at man kan overveje, om ikke der bør gives timekompensation for arbejdet. Dette vil 

samtidig sende et klart signal om, at kulturen understøtter og anerkender vigtigheden af denne 

form for assistance.   

 

Skal mentorordningen udbredes og gøres permanent? 

Alle, både mentorer og mentees, er enige i, at mentorprogrammet bør gøres til en permanent 

ordning samt udbredes til de resterende hovedområder på Aarhus Universitet. Baggrunden 

herfor er blandt andet, at parterne har oplevet et positivt udbytte af ordningen og vurderer, at 

der er et behov for ordningen.  
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Flere mentorer giver eksplicit udtryk for, at mentorordningen bør være en integreret del af hele 

universitetet Behovet for en mentorordning er til stede, argumenterer de, ikke kun set ud fra et 

personligt perspektiv, men også ud fra et institutionelt perspektiv. Tre af mentorerne siger fx:  

 

”Jeg synes, det skulle være en del af universitetets måde at fungere på: at de gamle, 

erfarne stiller sig til rådighed for de unge, usikre, for at fortælle dem om, hvordan 

maskinen virker, for at lære dem vejene og smutvejene, og hvor minefelterne er, osv. 

Det har man jo ikke en chance for at vide, når man er ny” (Mentor, mandlig professor, 

NAT).  

 

”AU som arbejdsplads lever af tilfredse medarbejdere, og folk som brænder for deres 

arbejde. Folk skal ikke drukne i frustrationer. Mit håb er, at mentorordningen kan 

bidrage til, at vi i sidste ende får bedre medarbejdere ud af det, og gør den her 

institution endnu bedre.” (Mentor, mandlig professor, NAT) 

 

”Vi er nødt til som arbejdsplads at sige: Vi ønsker at rekruttere og fastholde flere 

kvinder! Der er masser af gode viljer, men når det kommer til stykket, er det målbart, 

at vi fortsat fejler totalt. Mentorordningen er en vigtig brik i det spil – den er med til, at 

vi kan holde på nogle af dem, som vi HAR formået at fange ind.  Det er et super godt 

initiativ. Jeg mener totalt uforbeholdent, at det skal udbredes, og gerne til på sigt også 

at omfatte de yngre mandlige forskere.” (Mentor, mandlig professor, NAT) 

 

Skal mentorordningen kun være for kvinder? 

I interviewene med mentees og mentorer er der forskel på, hvor stærke følelser parterne har, 

når det kommer til behovet for at fokusere udelukkende på kvinder eller til behovet for at 

integrere flere kvinder i forskning. Enkelte udtrykker en entydig og overvejende positiv 

holdning til initiativer særligt målrettet kvinder. Det gør sig overvejende gældende blandt de 

interviewede mentorer. Her synes der at være bred enighed om, at mentorordningen er en god 

måde at fremme kvinders muligheder inden for forskningsverdenen, og et nødvendigt tiltag, da 

det går for langsomt med at få flere kvinder i forskningsverdenen. En af de interviewede 

mentorer siger fx:  

 

”Hvis man laver en statistisk analyse og siger at det her problem løser sig af sig selv, så 

kommer det efter min mening til at tage 25-50 år. Det her handler ikke om, om man 

skal forfordele kvinder eller ej, men hvis man vil forsøge at få den her proces til at gå 

lidt hurtigere, så bliver man nogen gange nødt til at gøre en ekstra lille indsats for 

kvinderne. Jeg vil gerne lige præcisere, at alle stillinger til syvende og sidst bliver slået 

op i fuld åbenhed, og hvis der kommer en eller anden fyr, der er bedre, så må vi ansætte 

vedkommende. Men det er bare min fornemmelse, at kvinder af forskellige grunde 

nogen gange holder sig mere tilbage. Der kan være noget familiært eller noget med 
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barsel, der skal passes ind i det hele. Jeg tror bare generelt, at mange af de unge mænd, 

der er mere om sig.” (Mentor, mandlig professor, NAT). 

 

To andre mentorer nævner, at de også synes, at det er i orden, at programmet kun fokuserer på 

kvinder, da de mener, at kvinder oplever andre problemer end mænd fx med hensyn til 

spørgsmålet om at opnå balance mellem arbejds- og familieliv: 

 

”Man kan godt diskutere, om ordningen også skal omfatte de yngre mandlige forskere, 

men på den anden side kan man også sige, at de kvindelige forskere bærer på et 

tredobbelt åg. De har både det med at de skal klare sig godt forskningsmæssigt, så skal 

mange af dem også stadig tage det største slæb derhjemme, og så skal de kæmpe med 

fordomme og mandschauvinisme. Jeg mener ikke, at vi på universitetet har direkte 

kønsdiskrimination, men vi har en form for indirekte kønsdiskrimination. Mænd taler 

med mænd, og mænd tænker på mænd først, når de skal finde nogen at samarbejde 

med. Som kvinde er det først, når man virkelig har gjort sig bemærket, at man er ”one 

of the guys” og så er det fint – så bliver det glemt, at man har det forkerte køn. Men det 

tager tid at komme dertil, så kvinderne er altså ofte dårligere stillet en periode”. 

(Mentor, kvindelig lektor, NAT) 

 

”Jeg synes, at det er ekstremt vigtigt, at vi adresserer denne problemstilling. Der er 

50% kvinder på uddannelserne, på ph.d. og adjunktniveau er det lidt lavere og 

overgangen til en fast stilling er altså hård. Det er meget få kvinder, der kommer 

igennem. Ergo er der brug for nogle tiltag, der kan hjælpe i den proces. Og der er ingen 

tvivl om, at skal du lave god forskning, og samtidig sørge for at du får dit familieliv til 

at fungere, og du måske også har været hæmmet nogle år, fordi du har sat børn i 

verden, så er det altså hårde vilkår. Derfor tror jeg også, at det er meget meget 

væsentligt, at nogle af de mere erfarne forskere kan vejlede og guide om, hvordan man 

kan få et godt CV, samtidig med at man får tid til de andre ting i livet, som også er 

vigtige. Jeg tror, at der er mange kvinder, der ikke tør gå i gang, fordi de kan se den her 

massive konkurrence, og fordi de tænker, at de ikke kan konkurrere med alle de her 

unge mænd, som har masser af tid.” (Mentor, mandlig professor, NAT)   

 

I modsætning til dette, understreger andre informanter, at både mænd og kvinder møder samme 

problemer hvad angår arbejds- og familielivsproblematikken. I stedet mener disse informanter, 

at problemet stammer fra et urimeligt pres på yngre medarbejdere i almindelighed. Disse 

informanter er enige om, at mentorordningen ikke nødvendigvis skal være en ordning rettet  

kun mod kvinder. I stedet de deler opfattelsen, at mentorordninger kan være nyttige for alle, 

uafhængigt af køn, da alle yngre forskere kan/vil møde de samme problemstillinger knyttet til 

det at etablere sig som forsker og underviser på universitetet. Samtidig anerkender de fleste 

dog, at der er færre kvinder i forskningsverdenen, og at der af denne grund godt kan laves 

initiativer som mentorordningen for på den måde ”at gøre noget”. 
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Flere af de interviewede mentorer angiver desuden, at mentorordningen er et godt initiativ, da 

der, især på hovedområder med en overvægt af mandlige forskere, kan være behov for at 

”oversætte” normer og formidle viden om ”de uskrevne regler”. I samme åndedrag nævner flere 

af de interviewede mentorer, at kvindelige forskere godt kan have brug for ”et ekstra skub”. To 

mentorer forklarer det på følgende måde:  

 

”Forskning er på mange måder et politisk spil, især hvis man skal etablere sin egen 

gruppe og positionere sig ift. andre. Det er virkelig et spil med nogle uskrevne regler, 

og der et det vigtigt, at man får hjælp til at afkode nogle af de her regler. Jeg tror, at 

det nogle gange går galt for de yngre kvindelige forskere, fordi de ikke på samme måde 

som de yngre mandlige forskere tør kaste sig ud i frit fald. Jeg ser ofte, at de mandlige 

forskere er mere frygtløse og fx søger en stilling, selvom det ser helt håbløst ud. Jeg 

tror, at der er en mentalitetsforskel. Selvom det er ved at ændre sig, er der stadig flest 

mænd i forskningsverdenen, og det er i hvert fald mænd, der leder og reagerer. Og så 

længe det er sådan, har kvinderne brug for at få oversat nogle af de her usynlige ting, 

og her kan mentorordningen være hensigtsmæssig.” (Mentor, mandlig professor, 

NAT)  

 

”Når jeg er så meget tilhænger af mentorordningen, så er det fordi jeg virkelig tror, at 

det gør en forskel. Jeg tror, at der er flere, der vælger en akademisk karriere, hvis de får 

mere støtte. Det tror jeg virkelig. Det er jo ikke kun et spørgsmål om kvalifikationer, 

hvis man skal have en fast stilling. Det ER også et spørgsmål om, hvorvidt man kender 

lidt til mekanikken bag det, og hvilke forventninger, der er til en (…) Der mener jeg 

som mentor, at man kan gøre en forskel. Også når det kommer til at få de her unge 

kvinder til at tro mere på sig selv. Ofte er de unge kvinder mere selvkritiske, hvorimod 

de unge mænd ofte tror, at de er nogle vældige karle. I en konkurrenceverden er det 

ikke altid så praktisk at være for selvkritisk. Som jeg plejer at sige, skal man både 

kunne prale og lyve for at kunne klare sig i denne verden, og der er altså nogen, der 

mestrer det bedre end andre. Det er mest for at sige, at det KAN være en hård verden at 

være i”. (Mentor, kvindelig professor, NAT) 

 

Som det fremgår af citaterne ovenfor er der flere af de interviewede mentorer, både mænd og 

kvinder, der tilkendegiver, at de har en oplevelse af, at der er forskel på mænd og kvinders 

mentalitet. Tendensen i interviewene, til at mentorordningen fremhæves som et godt initiativ 

for kvindelige forskere, begrundes således af nogle med udgangspunkt i kønsstereotypier. Snart 

tillægges det ene køn, snart det andet køn specifikke egenskaber og/eller præferencer: de 

mandlige forskere beskrives bl.a. som frembrusende, pro-aktive, frygtløse og risikovillige, mens 

de kvindelige forskere beskrives som tilbageholdende, selvkritiske, forsigtige og mindre 

risikovillige. Dette afholder dog ikke de interviewede mentorer fra også at omtale selvsamme 

yngre kvindelige forskere som stærke og handlekraftige. Flere nævner således, at netop deres 
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mentee arbejder hårdt og har masser af faglig pondus og personlig drivkraft, og at 

vedkommende med stor sandsynlighed også ville kunne nå deres mål på egen hånd. En siger 

herom: ”Nogle tænker, at dem der har brug for en mentor er svage, men det er noget vrøvl. Faktisk 

er det mit indtryk, at det er de stærke – dem der virkelig har ben i næsen – som er med; det er folk 

som virkeligt har en ønske om at gøre karriere, om at komme videre.” (Mentor, NAT) 

 

Også blandt de interviewede mentees er der divergerende meninger om, hvorvidt 

mentorordningen kun skal være for kvinder eller ej. Nogle er, ligesom de interviewede 

mentorer, positive overfor initiativer målrettet kvinder. Også her nævnes holdningen om, at 

kvinder kan have brug for ”et ekstra skub”, ligesom holdningen om, at kvinder har nogle andre 

vilkår end mænd nævnes (fx relateret til at de som køn er i mindretal, fordi de ofte også er 

primus motor på hjemmefronten, o. lign.).  

 

Andre af de interviewede mentees er mere skeptiske over for initiativer målrettet kvinder. 

Mange fremfører således, at mentorordningen lige så godt kunne blive tilbudt til de yngre 

mandlige forskere også. Enkelte mener, at det som pilotprojekt eller som overgangsordning 

fungerer fint, at ordningen kun er for kvinder, men at den på længere sigt bør omfatte de 

mandlige forskere også. Begrundelsen herfor er bl.a. at de yngre mandlige forskere vurderes at 

have de samme behov for støtte og vejledning ift. at etablere sig/sikre fast ansættelse. En anden 

begrundelse er, at initiativer, som kun er for kvinder, risikerer at blive nedvurderet: ”Dét, du 

risikerer, når du laver noget, der kun er for kvinderne, det er, at folk vil nedgøre det, fordi det 

betragtes som positiv særbehandling”, siger en mentee fra, NAT. To andre, en mentee og en 

mentor, udtaler tilsvarende: 

 

”Problemet er at – uanset hvilken ordning du har, som kun er for kvinder – så bliver 

der set ned på det. Det ser man fx også ift. de særlige stipendier for kvinder; de bliver 

betragtet som 2. klassestipendier, og det er ulempen ved det. Det bliver nedvurderet. 

Men sådan er det bare. Vi er ikke helt kommet over det der med at skulle pløje nye 

marker op.” (Mentor, kvindelig lektor, NAT) 

 

”Normalt er jeg imod initiativer kun rettet mod kvinder. Der kan ske det, at mandlige 

kollager bliver misundelige: ’Hvorfor tilbyder de kun kvinderne det her?’ Og så ender 

initiativet med at diskriminere kvinder, fordi man tænker, at de har behov for ekstra 

støtte. (…) Sådan nogle initiativer, som komme fra gode hjerter, kan give bagslag. Det 

kan godt være et pilotprojekt kun for kvinder, men på lang sigt synes jeg, at man også 

bør inkludere yngre mandlige forskere. Jeg kan godt se, at det måske er svært, for det 
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kræver flere ressourcer, men det er sådan nogle overvejelser, som man skal gøre sig.” 

(Mentee, NAT) 

 

Er den etårige tidsramme passende?  

Forskellige holdninger gør sig gældende med hensyn til informanternes overvejelser omkring 

mentorordningens etårige tidsramme. Størstedelen af de interviewede mentorer og mentees er 

af den holdning, at det er passende med et etårig tidsperiode, fordi det på den måde er til at se 

en ende på, hvis ikke forholdet fungerer, og omvendt er der tid til at etablere et forhold, der, hvis 

der er kemi og gensidigt ønske om det, er muligt at fortsætte mentorsamtalerne på mere 

uformel vis efterfølgende. I forlængelse heraf nævner flere, at de ikke behøver en formaliseret 

ordning efter periodens udløb, hvis de fortsat kan få hjælp fra deres mentorer efter behov. 

Samtidig mener flere både mentees og mentorer, at der kan være behov for mentorordningen 

’on-and-off’ frem til man er ansat i en fast stilling alt efter de individuelle behov, da de fortsat vil 

møde forskellige udfordringer, de gerne vil have råd til at håndtere. Der er dog enighed om, at 

der er størst behov for samtaler og vejledning i starten af et mentorforløb, men samtidig er 

mange, både mentorer og mentees, på den ene eller anden måde interesseret i at fortsætte 

samtalerne efter ordningens udløb.   

 

Således har flere mentees og mentorer tilkendegivet, at de fortsætter med at mødes efter den 

etårige tidsperiode er afsluttet. Dette er tilfældet for 8 par. For andre par er der dog en fælles 

forståelse af, at de yngre kvindelige forskere altid kan banke på deres mentors dør og vende 

mulige spørgsmål med dem, hvis de skulle få behov for det. For de resterende par er der flere 

årsager til, at der ikke er indgået en specifik aftale om at fortsætte møderne. Eksempelvis 

stopper en mentee sin karriere på NAT, men kunne og ville ellers gerne have fortsat 

mentorforløbet. Ved en af mentorerne er forholdet til hans to mentees blevet afbrudt af hans 

jobskifte og ved en anden mentor har pågældende fortsat forløbet med den ene mentee, men 

afsluttet det med den anden, da de også har et fagligt samarbejde, og den pågældende mentor 

synes, hun har for mange ’kasketter’ på til, hvad der er hensigtsmæssigt (jf. tidligere). Selvom 

alle deltagere således ikke fortsætter mentorordningen på egen hånd, er der ikke kendskab til 

mentorrelationer, der ikke forlænges, fordi de ikke overordnet har fungeret.  
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Sammenfatning og diskussion 

Samlet set tilkendegiver de interviewede mentorer og mentees, at de har oplevet et positivt og 

udbytterigt mentorforløb. Grundet dette positive udbytte samt en vurdering fra de interviewede 

om, at der er et behov for ordningen, er alle, både mentorer og mentees, enige i, at 

mentorprogrammet bør gøres til en permanent ordning samt udbredes til de resterende 

hovedområder på Aarhus Universitet. 

 

Alle de interviewede forskere, både mentorer og mentees, har som det fremgår været meget 

tilfredse med forløbet, og de synes generelt, at de har/har haft et godt, åbent og tillidsfuldt 

forhold til deres respektive mentor/mentee. 

 

Har mentorordningen levet op til deltagernes forventninger? 

 Alle de yngre kvindelige forskere, der har været med i ordningen, tilkendegiver, at 

mentorordningen har levet op til deres forventninger; nogle udtrykker endda, at de er blevet 

positivt overrasket, og at de har fået mere ud af ordningen, end de havde turdet håbe på. Også de 

interviewede mentorer giver udtryk for, at deres forventninger til mentorprogrammet 

overordnet er blevet opfyldt. 

 

Hvad har udbyttet af ordningen været? 

I forhold til de yngre kvindelige forskeres udbytte af mentorordningen udtrykker flere, at det er 

af stor betydning, at de har haft mulighed for at få råd og vejledning i forhold til 

karrierespørgsmål i et forum, hvor det er legitimt at tale om disse ting, og hvor der er afsat tid til 

formålet. I forhold til hvordan mentorordningen vil påvirke deres karrierer på både kortere og 

længere sigt, udtrykker flere, at de via mentorordningen har fået mere selvtillid og mere tro på 

sig selv. Samtalerne med mentorerne giver støtte og opbakning, og det er med til at fjerne 

usikkerheder og bekymringer. Flere af de interviewede mentees nævner også, at de på grund af 

mentorordningen er blevet mere fokuserede og målrettede i forhold til deres karriererelaterede 

ønsker og behov, hvilket de i høj grad tilskriver det faktum, at de på grund af mentorforløbet har 

været nødt til at forholde sig til/reflektere over deres karriere på en anden og mere målrettet 

måde, end de ellers ville have gjort. 

 

Samlet set angiver de yngre kvindelige forskere, der har været med i pilotprojektet, at de qua 

mentorforløbet har:  
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 Fået vejledning til både kortsigtet og langsigtet karriereplanlægning. 

 Fået respons på CV og vejledning af hvor der kan/skal ”sættes ind” mhp. forbedringer. 

 Øget deres personlige gennemslagskraft og faglige kompetencer.  

 Opnået hjælp til at udvikle og optimere deres faglige profil og fået hjælp til at afklare 

egne kompetencer. 

 Opnået vejledning i strategisk prioritering af arbejdstid og -opgaver samt ift. andre mere 

praktiske forhold fx ift. at opnå bedre balance mellem familie- og arbejdsliv. 

 Opnået hjælp til at styrke og etablere netværk; lokalt, nationalt og internationalt. 

 Opnået hjælp til at synliggøre sig selv i forskningsmiljøet samt fået ”staldtricks” til at 

begå sig i det pågældende forskningsmiljø. 

 Modtaget  rådgivning og sparring i forhold til processen med at blive 

seniorforskerbedømt/lektorkvalificeret. 

 

Sammenholdes de yngre kvindelige forskeres erfaringer med og udbytte af mentorprogrammet 

med de målsætninger, der oprindeligt var formuleret i forbindelse med pilotprojektets 

beskrivelse (jf. afsnit omkring formål og målsætning), kan det konkluderes, at det i vid 

udstrækning er lykkedes at indfri forventningen om at styrke yngre, kvindelige forskere i deres 

strategiske karriereplanlægning. Som det fremgår af evalueringen har de yngre kvindelige 

forskere som forventet opnået indsigt i og redskaber til at håndtere den universitære verden af 

formelle og uformelle netværk samt fået synliggjort karriereveje og konkretiseret handlinger, 

der fremmer en forskerkarriere.  

 

Med hensyn til de formulerede forventninger om, at mentorordningen på sigt skal være med til 

at øge antallet af kvindelige forskere på de øverste karrieretrin på AU er det selvsagt for tidligt at 

drage konklusioner herom endnu. Dog kan det konstateres, at ordningen bl.a. har medvirket til, 

at de yngre kvindelige forskere har fået mere selvtillid og tro på sig selv og er blevet mere 

målrettede/fokuserede og derfor synes det sandsynligt, at dette vil have en positiv effekt på 

deres fremtidige karriere, da de, som det også fremgår, føler sig bedre rustede til at søge en fast 

stilling. Hvis rekrutteringsgrundlaget ønskes udvidet og en større andel af kvindelige forskere 

fastholdt, er det dog, ikke overraskende, en forudsætning, at der er permanente stillinger til 

rådighed. Som det også blev påpeget - i forbindelse med gennemgangen af de internationale 

erfaringer på området - er det, i tillæg til andre faktorer, nødvendigt at forholde sig kritisk til de 

institutionelle forudsætninger og universitetets organisering, hvis man ønsker at ændre 

eksisterende kulturer og strukturer. Det er i forlængelse heraf for tidligt at vurdere, hvorvidt 
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mentorordningen har medvirket til positive kulturændringer i forskningsmiljøerne (jf. de 

formulerede målsætninger), men de yngre kvindelige forskere, der deltog i det afholdte 

fokusgruppeinterview, er alle enige i, at mentorordningen har potentialet til på sigt at medvirke 

til at ændre den eksisterende kultur.  

 

Gennem den samlede evaluering af mentorprogrammet er der rejst en række væsentlige 

organisatoriske og indholdsmæssige problemstillinger, der er af betydning for 

mentorprogrammets organisering. I det nedenstående sammenfattes kort de 

diskussionspunkter, der specielt er centrale at medtænke fremadrettet, såfremt ordningen gøres 

permanent og udbredes til alle hovedområder på AU. 

 

Hvordan skal matchningprocessen forløbe?  

Som beskrevet forløb udvælgelsesprocessen forskelligt på de to deltagende fakulteter. Hvor 

processen på ASB overordnet havde karakter af en frivillig tilmelding via en tilmeldingsblanket 

på mentorprogrammet hjemmeside, blev de deltagende mentees på NAT ’håndplukket’ af 

dekanen og den pågældende institutleder. Der er blandt de deltagende mentees forskellige 

holdninger til de forskellige udvælgelsesprocesser, og de interviewede kvinder mener, at der er 

både fordele og ulemper ved begge processer. De forskellige tilgange signalerer dog noget 

forskelligt, når det gælder formålet med mentorprogrammet, og det rejser spørgsmålet om, hvad 

formålet med mentorprogrammet i realiteten skal være: Er det et mentorprogram, der skal 

støtte yngre kvindelige forskere generelt, eller er det et talentprogram, der er forbeholdt en 

særligt udvalgt elite? Sidstnævnte synes umiddelbart at stride imod, hvad der i første omgang 

var Task Force for Ligestillings begrundelse for at søsætte mentorprogrammet. I den oprindelige 

projektbeskrivelse er der således refereret til rapporten ”Last Man Standing”, som viser at 

kvindelige forskere ofte mistrives med henvisning til arbejdsmiljøet. Når/hvis det rygtes, at 

mentorordningen kun er for de særligt udvalgte, risikerer ordningen at få en marginaliserende 

effekt og helt imod intentionerne at skabe en dårlig stemning  og dermed forværre 

arbejdsmiljøet for de yngre kvindelige forskere (hvem blev udvalgt kontra hvem blev ikke 

udvalgt). I værste fald risikerer ordningen at medvirke til, at nogle af de yngre kvindelige 

forskere, som ikke blev udvalgt, søger væk og i så fald får programmet jo en helt anden virkning 

end tilsigtet. 

 

Skal mentor og mentee være fra samme institut? 

Flere af de interviewede kvinder angiver, at det er en fordel, hvis man som mentee matches med 

en mentor fra andet institut. Begrundelsen herfor er, at de yngre kvindelige forskere ikke ønsker 
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at blive betragtet som ”nogens føl”, at de gerne vil have dialog med en, som de ikke samarbejder 

med i forvejen, og at de gerne vil have den upartiske interesse, så de er sikre på, at der ikke er 

eventuelle bagtanker med de karriereråd, de modtager.  

 

Skal mentoren være en mand eller kvinde? 

I mentorordningen har der været både mandlige og kvindelige mentorer. I interviewene med de 

deltagende yngre forskere er der forskel på holdningerne til mentorernes køn. Nogle 

tilkendegiver, at de ser det som en fordel, hvis mentoren er en kvinde, da der potentielt er/kan 

være en særlig indforståethed pga. det fælles køn. Flertallet af de interviewede synes dog at 

være af den holdning, at kønnet på mentoren ikke er relevant. 

 

Er den etårige tidsramme passende? 

Størstedelen af de interviewede mentorer og mentees er af den holdning, at det er passende med 

den etårige tidsperiode, fordi det på den måde er til at se en ende på, hvis ikke forholdet 

fungerer, og omvendt er der tid til at etablere et forhold, der, hvis der er kemi og gensidigt ønske 

om det, er muligt at fortsætte mentorsamtalerne på mere uformel vis efterfølgende. I 

forlængelse heraf nævner flere, at de ikke behøver en formaliseret ordning efter periodens 

udløb, hvis de fortsat kan få hjælp fra deres mentorer efter behov. Der er dog enighed om, at der 

er størst behov for samtaler og vejledning i starten af et mentorforløb, men samtidig er mange, 

både mentorer og mentees, på den ene eller anden måde interesseret i at fortsætte samtalerne 

efter ordningens udløb.   

 

Skal mentorordningen kun være for kvinder? 

I interviewene med mentees og mentorer er der forskel på, hvor stærke følelser parterne har, 

når det kommer til behovet for at fokusere udelukkende på kvinder eller til behovet for at 

integrere flere kvinder i forskning. Enkelte udtrykker en entydig og overvejende positiv 

holdning til initiativer særligt målrettet kvinder. Det gør sig overvejende gældende blandt de 

interviewede mentorer. Her synes der at være bred enighed om, at mentorordningen er en god 

måde at fremme kvinders muligheder indenfor forskningsverdenen på, og et nødvendigt tiltag, 

da det går for langsomt med at få flere kvinder i forskningsverdenen. I modsætning til dette, 

understreger andre informanter, at både mænd og kvinder møder samme problemer hvad angår 

arbejds- og familielivsproblematikken. I stedet mener disse informanter, at problemet blandt 

andet stammer fra et urimeligt pres på yngre medarbejdere i almindelighed. Disse informanter 

er enige om, at mentorordningen ikke nødvendigvis skal være en ordning rettet kun mod 

kvinder. I stedet deler de opfattelsen, at mentorordninger kan være nyttige for alle, uafhængigt 
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af køn, da alle yngre forskere kan/vil opleve de samme problemer, og at både yngre mænd og 

yngre kvinder kan/vil have brug for hjælp for at blive etableret som forsker og underviser på 

universitetet. Flere mener i forlængelse heraf, at det som pilotprojekt eller som 

overgangsordning kan fungere, at ordningen kun er for kvinder, men at den på længere sigt 

ideelt set bør omfatte de mandlige forskere også.  

 

Kan ordningen forbedres? 

Som led i evalueringen af mentorordningen er mentorer og mentees ligeledes blevet spurgt om, 

de havde nogle forslag til, hvordan mentorprogrammet eventuelt kunne forbedres, såfremt det 

skulle gøres permanent og udbredes. Som det fremgår, er størstedelen af de interviewede 

overordnet tilfredse med den måde, mentorprogrammet har været iværksat på og ingen 

udtrykte ønsker om større ændringer. Nedenfor sammenfattes de forskellige kommentarer og 

mindre anbefalinger til, hvordan mentorprogrammet potentielt kan forbedres:  

 

 Flere udtrykker på forskellig vis ønske om en større grad og mere deltaljeret 

information omkring ordningen. Mentorprogrammet retter sig mod yngre forskere, 

der befinder sig i en meget travl periode i deres forskerkarriere og som følge heraf er 

nødsaget til benhårdt at prioritere deres engagement. Det er derfor centralt, at de får 

deltaljeret information omkring, hvad de kan forvente sig af ordningen, og hvad der 

forventes af dem.  Dette gør sig også gældende for mentorerne, ikke mindst i forhold til 

processen med at rekruttere mentorer. Således nævner en mentor for ASB, at få mænd 

herfra tilmeldte sig som mentorer i programmet, da de var i den tro, at man fra 

arrangørernes side kun var interesseret i at få kvindelige mentorer i programmet.  

Generelt er det vigtigt med en højere grad af synliggørelse af mentorprogrammet, da 

flere ikke har haft kendskab til programmet eller ikke har været sikker på, hvem 

programmet var målrettet.    

 En enkelt mentee foreslår, at der - i det tilfælde af at mentorprogrammet skal udbredes 

til de resterende hovedområder - udarbejdes en analyse af, om og hvorvidt de 

forskellige fagdiscipliner/institutter har forskellige behov. Forslaget falder i tråd 

med de internationale mentorerfaringer, der jf. tidligere bredt påpeger, at en 

mentorordning må tilrettelægges efter deltagernes behov. Konkret viste evalueringen af 

de seks mentorprogrammer i Tyskland således, at de forskellige målgrupper, tilknyttet 

forskellige fagdiscipliner, ligeledes foretrak forskellige former for mentoring.  
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 Flere mentees fremhæver desuden, at et større fokus på netværksdannelse vil være 

at foretrække. Dette stemmer ligeledes overens med de internationale erfaringer, der 

tilsvarende viser, at det er særligt givende for de deltagende mentees at blive integreret i 

netværk, der også inkluderer andre kvindelige forskere, der står over for samme 

karrieremæssige udfordringer..       

 Som de internationale erfaringer i høj grad slår fast, er det afgørende, at kulturen på 

det universitet, som udbyder mentorordninger, understøtter og anerkender 

vigtigheden af initiativer af denne type. Også flere af de, specielt mentorer, som er 

interviewet ifm. evalueringen, påpeger vigtigheden af, at Aarhus Universitet som 

institution bakker op omkring ordningen og signalerer, at mentorprogrammet er et 

væsentligt initiativ, som bør prioriteres.    

 

I tråd med de erfaringer, som andre universiteter har gjort sig med mentorprogrammer (jf. 

gennemgangen af de nationale og internationale erfaringer på området) konkluderer 

nærværende evaluering overordnet, at mentorprogrammet kan have en, endog meget, positiv 

effekt på de yngre kvindelige forskeres karriere. Blandt andet kan det være et instrument til at 

opnå en bedre arbejdsmæssig position, fremme netværksdeltagelse og samarbejde samt være 

medvirkende til at højne andelen af publikationer og forskningsbevillinger. Desuden kan 

mentorordningen være med til at skabe fokus på ligestillingsproblematikker inden for 

akademia.  

 

Flere faktorer skal være opfyldt for, at en mentorordning kan være så succesfuld som mulig og 

være sikret på lang sigt. Hvis en mentorordning, som den der har været søsat på AU som 

pilotprojekt, på den lange bane skal medvirke til at forandre den eksisterende kultur/de 

eksisterende strukturer, må den nødvendigvis ikke kun fokusere på at øge antallet af kvindelige 

forskere inden for den akademiske verden eller kun fokusere på personlig udvikling. Gennem 

mentorprogrammet må man samtidig forholde sig kritisk til de institutionelle forudsætninger og 

den måde, hvorpå universitetet er organiseret som helhed. I forlængelse heraf bør man relatere 

mentorprogrammet til forandringsprocesser og udviklinger, der i bredere forstand finder sted i 

forbindelse med og inden for det pågældende universitet. 

 

Skal ordningen gøres permanent og udbredes? 

Som det fremgår, er anbefalingen fra både mentorer og mentees i pilotprojektet, at ordningen 

gøres permanent på AU og udbredes til alle hovedområder. Samme oplevelse har den 



46 
 

arbejdsgruppe, som var nedsat til at administrere og organisere pilotprojektet. I et interview 

med de deltagende HR-konsulenter fra henholdsvis NAT og ASB samt fra HR 

Organisationsudvikling og arbejdsmiljøenheden er der således bred enighed om, at 

pilotprojektet har fungeret så godt, at der er basis for en permanent ordning. De gode erfaringer, 

der er gjort med pilotprojektet kan bidrage til denne. En permanent mentorordning kan for så 

vidt, om ikke andet så på lang sigt, omfavne såvel yngre mandlige forskere som udenlandske 

yngre forskere. Retter mentorordningen sig alene mod kvinder er det vigtigt at gøre en del ud af  

aktivt og målrettet at kommunikere formål og intentioner med programmet og herunder meget 

gerne formidle, at programmet ikke er tænkt som en hjælp til ”de svage”, men som en ordning, 

der fokuserer på talentpleje. Samtidig påpeger arbejdsgruppen nødvendigheden af at sikre sig 

ledelsesmæssig opbakning lokalt, dvs. på institutniveau.       
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