
FOCUS
Hvorfor skal du læse artiklen? Det er ikke din 

virksomheds formål at udvikle talent - så hvorfor 

gøre det? Læs videre og bliv inspireret.



Strategisk talentudvikling handler først og 

fremmest om balance. Balance mellem 

forretningsmæssige mål og behov 

samt talenters potentiale og mål. Det er 

overgangene mellem disse to forhold, hvor 

talentudvikling bør udspille sig, og hvor 

værdiskabelsen sker. 

Talentudvikling er relevant uanset, hvilken 

type virksomhed man er. Det er dog ikke 

alle former for talentudvikling, der er lige 

relevante for alle, ligesom timingen af 

talentudviklingen bør overvejes, og matches 

den virkelighed virksomheden befinder sig i. 

Det sidste er meget afgørende. Det er ikke på 

forhånd defineret talentudviklingsmetoder, 

der skal være styrende for, hvordan det 

skal gennemføres, men i stedet altid den 

konkrete interne situation virksomheden 

er i, den markedssituation man befinder sig 

i samt den forandring, der ønsker at blive 

skabt. 

 

Det meste talentudvikling handler 

traditionelt set om talenterne, hvilket vel 

er det helt rigtige? Svaret på det kommer 

helt an på, hvad man ønsker at opnå med 

sin talentudvikling, og om man primært 

gennemfører talentudvikling for sine 

medarbejderes skyld eller ej. Det er ofte 

ikke en god business case at gennemføre 

talentudvikling for 10-20 medarbejdere 

næsten udelukkende fokuseret på deres 

individuelle udvikling. De enkelte talenter 

får helt sikkert noget ud af det hver især, 

men hvad med jeres virksomhed? Hvad med 

talenternes kolleger og samarbejdspartnere? 

Hvad med jeres kunder? 

Gennemførslen af talentudvikling (og 

alt andet udviklingsaktivitet i øvrigt) skal 

retfærdiggøres af effekter, der rækker 

udover de enkelte individer det involverer. 

Det skal have en positiv effekt på forretningen, 

den opgave virksomheden er sat i verden for 

at løse samt flere mennesker end de enkelte 

talenter, der typisk udgør den primære 

målgruppe. Dette er den reelle test af 

strategisk talentudvikling og den ambition, 

der bør være fra starten af.

STRATEGISK TALENTUDVIKLING
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DET STARTER SJÆLDENT

MED TALENTERNE
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Fundament

 � Hvad er baggrunden for, 

at vi mener talentudvikling 

overhovedet er relevant for os?

 � Hvilken ledelses- og 

innovationskultur har vi?

 � Hvilke erfaringerne har vi med at 

få det absolut bedste frem i vores 

folk og vores virksomhed?

 � Hvilke forretnings- og 

adfærdseffekter skal realiseres 

gennem talentudviklingen?

Formål & strategi

 � Hvad fortæller vores formål og 

strategi os, der er afgørende at 

lykkes med på kort- og lang sigt?

 � Hvilke kapabiliteter og former for 

talent er kritiske for at realisere 

dette?

 � Hvor findes disse kapabiliteter og 

talenter, og hvordan skal vi bringe 

det i spil?

Forudsætninger & beslutninger

 � Hvilke afgørende forudsætninger 

skal være til stede for at lykkes? 

 � Hvilke beslutninger mangler 

at blive taget for at realisere 

ambitionerne?

 � Hvordan får vi testet disse 

forudsætninger og beslutninger, 

inden vi går i gang?

 � Hvad vil i virksomheden fremme 

og hæmme vores ambitioner 

med talentudviklingen?

Det kan godt betale sig at bruge god tid på 

at skabe det rette fundament, inden man går 

i gang med den mere konkrete planlægning 

af sin talentudviklingsindsats. Det betyder 

først og fremmest, at have modet til at 

udfordre den diagnose, der allerede er 

foretaget, hvor talentudviklingen tænkes at 

være svaret, for det kan godt være, at der er 

brug for noget andet.  

FOKUS PÅ FUNDAMENTET



Gå derfor ind i baggrunden for, at det 

er endt med at være talentudvikling, 

der er svaret, og hvad der har ledt op til 

det. Dernæst kan det godt betale sig at 

tage et ærligt blik på den ledelses- og 

innovationskultur, der er herskende i 

virksomheden, da det bliver helt afgørende 

når selve talentudviklingsindsatsen skal 

lykkes i praksis. Har vi ledere, der kan drifte 

og udvikle samtidigt? Har vi en kultur for at 

give plads til vores medarbejdere, også når 

det går udover over deres organisatorisk 

defineret rolle og mandat? Har vi et mind-set 

og en kultur for at bringe det absolut bedste 

frem i vores folk?

Svarene på disse spørgsmål siger noget om, 

hvor I med fordel kan starte jeres indsats, 

hvad der ikke skal gøres lige nu, men måske 

senere, og hvor opstarten af talentudvikling 

kan opnå størst effekt.  

etableret et meget tydeligt 

forretningsmæssigt fundament for 

netop dette. Hvilke forretningsmæssige 

målsætninger har vi, og hvad skal 

talentudviklingen konkret bidrage til i 

realiseringen af disse målsætninger? 

Hvordan er sammenhængen mellem 

virksomhedens grundlæggende formål, og 

det at igangsætte talentudvikling? Hvilke 

forretningsmæssige udfordringer vil vi bruge 

talentudvikling til at hjælpe os med?

Spørgsmål som disse skal tages tidligt, 

på rette niveau, med de rette folk og med 

en konsekvent rød tråd, der hele tiden er 

funderet i det man vil med virksomheden, 

og derefter hvordan talentudvikling kan og 

skal understøtte dette. Gør man dette, så 

bliver virksomhedens definition på talent og 

argumentationen for, hvem der er talenter 

meget nemmere, da det direkte er forankret 

i virksomhedens strategiske behov, og i 

langt mindre grad de enkelte ledere og 

medarbejderes subjektive opfattelser af 

hvad talent er. 
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FOKUS PÅ FORMÅL 

OG STRATEGI

Der er en faldgrube i at fokusere på 

talenterne først, da strategisk talentudvikling 

ikke starter med talenterne. Det starter med 

virksomhedens formål og forretningen, da 

de færreste virksomheder er sat i verden for 

at lave talentudvikling. Man bør ikke drøfte 

den konkrete talentudvikling, før der er

FOKUSER PÅ FORUDSÆTNINGER 

OG BESLUTNINGER

De fleste har nok oplevet udfordringerne 

med at få strategiske intentioner og mål til at 

blive til noget i den virkelige verden. 
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Det betyder at talentdefinitionen skal 

justeres i takt med, at de strategiske behov 

ændrer sig, og dermed er virksomhedens 

definition af talent ikke en statisk størrelse, 

men noget der vil udvikle sig over tid ligesom 

de produkter og services, der udbydes til 

kunderne. 

Af mere overordnede perspektiver på talent 

kan man med fordel starte med at kigge på 

følgende tre faktorer:

 � Evner er et udtryk for de faglige og 

personlige færdigheder, der flugter med 

virksomhedens nuværende og fremtidige 

behov. Ofte handler dette om evner 

til at håndtere stigende kompleksitet, 

evner til at adapterer ny viden og bringe 

det konstruktivt i spil, evner til at skabe 

resultater og relationer med andre 

mennesker samt evner af specialiseret 

karakter, der understøtter kundernes 

behov, og de løsninger virksomheden 

tilbyder netop dette. 

 � Engagement handler blandt andet 

om sammenhængen mellem det 

virksomheden er sat i verden for, 

og det engagement den enkelte 

medarbejder har i netop dette. Hvordan 

er sammenhængen mellem det 

medarbejderen brænder for, og det 

virksomheden har brug for?

At gå fra gode formuleringer til konkrete 

daglige handlinger er en udfordring alle 

virksomheder har, og det gælder også når 

det drejer sig om talentudvikling. Derfor 

er det afgørende at få realitetstestet de 

ambitioner og målsætninger der sættes op, 

når talentudviklingen skal startes op. 

Der vil være en række forudsætninger 

og beslutninger, der skal være til stede 

for at målsætningerne i mødet med 

virkeligheden går fra gode intentioner til 

reelle og værdiskabende handlinger. Disse 

forudsætninger og beslutninger vil blandt 

andet handle om ledelse, kultur, systemer 

og processer, kundeinvolvering mv. 

Hvis der er for stort et gab mellem 

ambitionerne med talentudviklingen og den 

virkelighed disse ambitioner skal realiseres 

i, så bør enten ambitionerne justeres eller 

der skal bruges mere tid på at få truffet de 

beslutninger, der reelt skal til. 

Som nævnt bør definitionen på talent 

tage sit udgangspunkt i virksomhedens 

behov, og den enkelte medarbejders 

potentiale skal vurderes i relation til det, 

der er strategisk relevant og nyttigt. 

HVAD ER TALENT?



 � Aspiration er ambitionen om mere 

indflydelse og gøre en større forskel. 

Det handler om kombinationen af ønsket 

om læring og konkret omsættelse af 

denne læring til resultater suppleret 

med konkrete daglige handlinger, der 

manifesterer de udtrykte ambitioner i 

praksis. 

Det sidste angående handlinger er meget 

afgørende i talentudvikling. Det talentfulde 

og værdiskabende ligger primært i det 

talenterne gør. Der er brug for folk, der ikke 

blot snakker om, hvad der skal ske, men som 

helt konkret får det til at ske. Der er brug for 

folk, der ikke blot kan se, hvad der mangler 

og som kan stille diagnosen, men i endnu 

højere grad bidrager med løsninger på disse 

udfordringer, og evner at få folk omkring 

dem med på at gøre noget ved det. Man bør 

derfor være kritisk på, hvordan netop denne 

balance viser sig hos de enkelte talenter, og 

om de formår at sætte handling bag deres 

ord. 

prioriterede i forretningen og de mennesker, 

der skal realisere disse strategiske 

målsætninger. Lederne skal skabe koblingen 

mellem virksomhedens retning og talentets 

retning, og det er når disse to mødes, at 

værdiskabelsen sker. For at lykkes med det, 

skal ledernes eget talent aktiveres. Har de 

evnerne, engagementet og aspirationen for 

at se og udvikle talent, og hvad gør vi for 

at hjælpe dem med at lykkes med denne 

opgave?

Det betyder, at talentudvikling altid har 

elementer af lederudvikling over sig. Man 

vil gerne have at talenterne i virksomheden 

gennemgår en accelereret udvikling og gør 

en afgørende forskel. Hvis det skal ske, hvad 

skal jeres ledere så, og hvordan hjælper I 

dem med at lykkes? 

Start med at vurdere de enkelte ledere når I 

udvælger talenterne. Brug samme stringente 

tilgang når I vurderer talenternes potentiale 

til også at vurdere ledernes potentiale, da 

samarbejdet mellem leder og talent har stor 

betydning for, hvor langt I kommer til at nå 

med talentudviklingen. Lederne skal bringe 

deres ledelsesmæssige evner, engagement 

og aspiration i spil for at ville udvikle sig selv, 

andre og forretningen. Sker dette så løfter 

talentudviklingen sig betragtelig. 

6

Den måske mest afgørende faktor for at 

gennemføre succesfuld talentudvikling 

er ledelse.  Talenternes ledere 

sidder i en unik position mellem det 

DET KRÆVER TALENT AT 

UDVIKLE TALENT



ønsker at skabe, der står i forgrunden 

mens metoderne til at gøre dette følger 

bagefter. Talentudvikling er ikke kernen i 

det virksomheden er sat i verden for at løse, 

men kan være en afgørende forudsætning 

for, at det sker. Hvis det skal ske, så skal 

talentudviklingen bestå den test, der handler 

om at uanset hvor godt tænkt eller hvor 

gode metoder vi bruger, så vil virkeligheden 

altid vinde. 

Vi skal gennemføre talentudvikling, der både 

passer ind i den virkelighed virksomheden 

befinder sig i lige nu samt medvirke til 

at skabe den virkelighed, man ønsker at 

bevæge sig ind i. Når det lykkes så rykkes 

grænserne for den individuelle og kollektive 

formåen, og dermed også virksomhedens 

værdiskabelse. 

Det udvider skalaerne for, hvad der rent 

faktisk lader sig gøre og kan bringe et nyt 

niveau af performance og engagement i spil, 

ligesom det kan overstige forventningerne 

til hvad man egentlig er i stand til at realisere. 

Hvis din virksomhed ønsker at bevæge 

sig fra gennemførsel af talentudvikling til 

gennemførsel af strategisk talentudvikling, 

så er der også nødt til at ske et skifte.

  

Sørg derefter for at lederne oplever sig 

klædt på til og kan mestre de elementer, 

der knytter sig til god talentledelse i jeres 

virksomhed. Bring jeres ledelsesgrundlag 

og ledelsesværdier konkret i spil gennem 

talentudviklingen. 

Det  er  her  alle ordene kan blive til 

handlinger. Sæt talentudviklingsopgaven 

sammen med den udvikling lederne 

allerede er fokuseret på, så de tænker 

deres eksisterende udviklingsfokus ind i 

talentlederrollen og ikke som to separate 

ting. 

Noget af det mest tilfredsstillende som 

leder er, når udviklingen af forretningen 

falder sammen med udviklingen af ens 

medarbejdere. Det kan løfte lederjobbet til 

et nyt niveau, der rækker udover én selv og 

sætter markante spor i omgivelserne. Dette 

sker blandt andet når man som leder ser de 

potentialer i sine folk, som de selv endnu 

ikke har opdaget. 
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VIRKELIGHEDEN VINDER

Når talentudviklingen bliver forankret i det 

virksomheden er sat i verden for og i den 

valgte strategi, så opstår der muligheder, der 

ellers ikke ville være opstået. Så bliver det 

den reelle forskel, vi som virksomhed 


