
GROBUND fik konstruktiv 
sparring via mentorordning

Mette Andersen står sammen 
med Katrine Zederkof bag det 
danske modebrand, hvis etiske 
kompas er unikt i branchen. 

- Vi arbejder strategisk og målrettet på at finde 
vores egen vej, men derfor kan en mentors syn på 
retningen sagtens bruges som konstruktiv spar-
ring. Det var det, vi med succes brugte mentor-
ordningen til.

Mette Andersen pakker ikke sine ord og 
meninger ind, og det rimer perfekt på strategien 
i virksomheden, som hun i 2016 stiftede sammen 
med sin søster Katrine. Strategien var fra begyn-
delsen klar og gennemsigtig med ansvarlighed, 
etik samt værdighed som centrale dele af GRO-
BUNDS dna – alle de værdier som udgør 
virksomhedens etiske kompas.

De etiske ambitioner er da også både store og 
fremtrædende hos GROBUND, der lever sit liv 
som et seriøst og velmenende alternativ til den 
konventionelle mode, og det er gået stærkt siden 
etableringen i Mettes kælder. 

Mentorordningen lancerede 
Lifestyle & Design Cluster i foråret 
2020:

Hensigten var at give iværksættervirksomhe-
der sparring indenfor et specifikt område

I løbet af tre måneder fik virksomhederne 10 
gratis rådgivningstimer

Mentorerne var erfarne erhvervsledere eller 
tidligere iværksættere

Tildeling af en mentor skete efter en 
ansøgningsrunde

GROBUND er stiftet i 2016:

Virksomheden står bag ansvarlig mode 
primært til kvinder, men også få udvalgte 
styles til børn



- Vi ledte efter muligheden for at arbejde i dybden 
med forskellige problemstillinger, hvilket en 
mentor kunne hjælpe med, fortæller hun.

Via Lifestyle & Design Clusters gratis mentorord-
ning fik de øjne udefra til at se på GROBUNDS 
drift, forretningsplaner, drømme samt alle de 
andre opgaver, der findes i en vækstvirksomhed.

- Jeg har sådan cirka 100 kasketter på i vores 
virksomhed, siger Mette grinende, og tilføjer:

- Der er, som i mange andre af livets forhold, 
altid en risiko for, at man kører i det samme spor. 
Man gør det samme, det man plejer, og så er det 
rart at få andre øjne på - for eksempel for at 
justere uhensigtsmæssige forretningsgange eller 
strategier.

På forhånd bestemte hun sig for at gå ind i 
mentorordningen med åbent sind – ikke 
noget med korslagte arme og stram mine.

- Det nytter ikke noget at være sårbar og 
smide sig i fosterstilling, for en mentor sætter 
også sin finger de ømme steder. Det er det, en 
mentor kan og skal, som hun siger.

Hun kalder mentor-ordningen for voldsom god 
læring, og det var både i forhold til det åbenlyse 
og de for søstrene mere åbenbarende punkter. 

GROBUND er jo hjertebarn for os, påpeger 
Mette, og derfor kræver det bevidsthed om og 
styrke til, at rumme eksterne input.

- Vi fik en hård negl som mentor, fortæller hun 
smilende, og det skal forstås i positiv forstand, 
understreger hun.

- Driften fylder altid meget, men vi fandt via vores 
mentor blandt andet ud af, at vores prioriteringer 
skal være hårdere. Det handler også om at 
definere klare mål, og i sidste ende finder man ud 
af, at de forskellige punkter griber ind i hinanden.

Lige nu står mentorordningen foran en 
udfasning hos GROBUND, men meget 
er nået, og masser af læring er på plads.

- Det har været et virkelig godt forløb. 
Vi fik stor effekt af mentorordningen, 
og mange af de ting, vi satte i gang, er 
implementeret i virksomheden i dag.

Mette Andersen fortæller ydermere, at 
mentorordningen kun har bidraget til 
hendes fremtidsdrøm om et advisory 
board.

- Fordi det er en gave, når der kommer 
eksterne og konstruktive input fra 
mennesker, som ved, hvad de snakker om.

”Vi vil gerne klæde folk på 
med viden og forståelse, og 
en mentor har gjort os endnu 
skarpere i vores arbejde”

Mette Holmgarrd Andersen, CEO; Grobund 


