
LEADING
Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive 

udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det 

følgende din tid værd.



Uanset hvilken branche din virksomhed er 

en del af, og hvilke produkter og services 

I bidrager med, så er der et sted, hvor 

konkurrencen stadig er benhård. Det 

handler om mennesker. Der er en hastig 

stigende digitalisering og automatisering, 

der ændrer måderne vi arbejder på, men at 

være leder og drive en virksomhed er stadig 

også et people game, og det går ikke over 

lige foreløbigt. 

Denne artikel er for dig, der er ambitiøs med 

din ledelse og ambitiøs på din virksomheds 

og medarbejderes vegne. Du er nysgerrig 

efter at finde frem til det potentiale, der hver 

dag er omkring dig som leder, men som 

måske endnu ikke er forløst. Du er villig til at 

kigge dig selv i spejlet og være brutal ærlig 

i forhold til de områder, hvor du allerede gør 

det rigtig godt samt de områder, hvor du 

bliver nødt til at lave ændringer, hvis der skal 

ske noget andet. Der findes ingen smutveje 

eller nemme løsninger på at få det bedste 

frem i andre. Derfor skal du brænde for det, 

og slet ikke kunne lade være med at tage 

den opgave på dig. 

Opgaven i at se potentiale i andre er ret 

enkelt. Du skal kunne se noget, der endnu 

ikke eksisterer og se det potentiale i dine 

folk, som de måske ikke selv kan se endnu. 

Nemt nok, ikke? Potentiale er defineret af 

endnu ikke at være tilstede. Der kan godt 

være mindre tegn på, at noget interessant 

er på vej, men det er endnu ikke fuldt ud 

realiseret. Du skal altså forestille dig, hvad 

dine folk vil være i stand til, hvis de rette 

omstændigheder er på plads. 

For at lykkes med det bliver du nødt til at 

prøve dig frem og være skarp på, hvad små 

ændringer i opgaver og projekter gør ved 

dine folk, hvordan din tænkning og adfærd 

påvirker deres tænkning og adfærd, hvordan 

broen mellem det jeres forretning har brug 

for, og det dine folk er kompetente og 

motiveret for ser ud. Det betyder også, at 

den traditionelle forretningslogik om lineær 

planlægning og eksekvering ikke holder, 

når du skal finde og realisere potentiale 

hos mennesker. Du kan ikke planlægge, 

hvordan potentiale foldes ud. Du kan ikke 

planlægge, hvad der sker, når du giver en 

medarbejder en ny opgave, der er på kanten 

af, hvad vedkommende kan i dag. Du kan 

ikke planlægge, hvordan folk reagerer på 

nye udfordringer. 

HAR DU TALENT FOR AT 

UDVIKLE TALENT?
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DU SKAL SE DET, DER ENDNU 

IKKE ER DER



Du kan kort sagt ikke planlægge potentiale, 

du er nødt til at prøve dig frem. Hvis du 

kommer til denne erkendelse og accepterer 

den, så er du langt. 

 � Samarbejde Hvordan løser 

medarbejderen problemer og skaber 

resultater med andre, og hvordan 

opbygger og udvikler medarbejderen 

relationer til andre?

 � Nysgerrighed Hvor opsøgende er 

medarbejderen i forhold til ny viden 

og situationer, der giver mulighed for 

læring og merværdi?

 � Feedback I hvilken udstrækning 

opsøger medarbejderen feedback, der 

ikke blot bekræfter vedkommendes 

eksisterende niveau, men også den 

feedback der viser næste niveau?

Brug ovenstående som et filter når du 

vurderer potentiale, og som temaer du skal 

omkring i udviklingen af medarbejdernes 

potentiale. Sørg for at de opgaver og 

projekter medarbejderen involveres i 

rummer muligheder for, at træne disse 

temaer som en del af opgaveløsningen. På 

denne måde får du løst forretningsmæssige 

problemer og udviklet potentiale, simultant.  
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Som nævnt er potentiale ikke en lineær 

størrelse, dog er der en række indikatorer, 

der kan hjælpe dig, når du skal spotte det. 

Kig efter:

 � Evner Hvordan er medarbejdernes 

faglige og personlige evner i forhold 

til, at skabe den værdi I ønsker som 

virksomhed?

 � Engagement Hvordan er 

medarbejderens engagement i 

det, virksomheden er engageret i? 

Hvor er de værdifulde overgange 

mellem virksomhedens formål, og 

medarbejderens formål med at være i 

virksomheden?

 � Aspiration Er medarbejderen sulten for 

mere? Har medarbejderen ambitioner 

om at ville gøre en større forskel for sig 

selv, sine kolleger og jeres kunder samt 

for virksomheden?

 � Læring Hvordan (og hvor hurtigt) 

tilegner medarbejderen sig ny viden, og 

får bragt det værdifuldt i spil?

TEGN PÅ POTENTIALE
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ÉT ORD ÆNDRER SPILLET

Når du arbejder med at se og udvikle 

andres potentiale, er der ét ord der gør 

hele forskellen. Det er ordet ”endnu”. Hvis 

du vænner dig til at bruge ”endnu”, når du 

kigger på dine medarbejdere, så insisterer 

du på, at de har potentiale. 

 � Hun lykkes ikke med at kommunikerer 

sine budskaber klart – endnu. 

 � Han forstår ikke kundernes bekymringer 

– endnu. 

 � Hun leverer ikke høj nok kvalitet – 

endnu. 

 � Han har ikke vist det niveau, jeg forventer 

– endnu. 

Hvis du fjerner ”endnu” fra ovenstående 

sætninger, så er der risiko for, at dit billede på 

medarbejderen er for fastlåst, og det bliver 

sværere for dig at se vejen fremad. Hvis 

du derimod bruger ”endnu” konsekvent, 

så giver du dig selv (og medarbejderen) 

muligheden for, at noget nyt kan ske. At 

medarbejderen faktisk vil kunne mestre 

det, der efterspørges men blot ikke er nået 

dertil – endnu.

 

Tag et billede af alle dine medarbejdere og 

læg dem ud på bordet. Kig grundigt på dem 

og svar på følgende spørgsmål:

 � Hvad er det præcist, der får den enkelte 

medarbejder til at trække i døren om 

morgenen? Hvorfor har vedkommende 

valgt at være netop i jeres virksomhed 

og med dig som leder?

 � Hvad er den enkelte medarbejders 

individuelle formål med at være i jeres 

virksomhed? Hvad er det, han/hun 

finder interessant ved at være hos netop 

jer?

 � Hvad er det for konkrete styrker, hver 

enkelt medarbejder besidder, der er 

strategisk væsentligt for virksomheden?

 � Hvilke faldgruber har medarbejderen, 

der kan stå i vejen for at det fulde 

potentiale realiseres?

 � Hvad er de væsentligste motivations-

faktorer, den medarbejderen primært 

har? 

TALENTERNE PÅ BORDET



 

 � Hvornår er hver medarbejder absolut 

bedst? 

 � Hvordan ser deres top performance og 

top motivation ud, og hvilke faktorer skal 

være til stede for at dette sker? 

Du vil højst sandsynlig opdage, at du 

har et par huller i forhold til nogle af 

medarbejderne. Måske har du et overordnet 

billede af dem men formentlig ikke helt 

i dybden, hvilket betyder at du har et 

problem. Dette problem har både en 

forretningsmæssig og en menneskelig 

slagside. Dit forretningsmæssige problem 

er, at du ikke når de mål du faktisk kunne 

nå, da performance i en virksomhed er 

tæt forbundet med de mennesker der er i 

virksomheden, og det de vælger at bringe 

med på jobbet. Det menneskelige problem 

er, at du kun forstår en brøkdel af det, der 

rent faktisk gør, at dine folk synes, det er 

værd at gøre deres bedste. Konsekvenserne 

af dette er blandt andet:

1)   At   du   med fordel kan skabe flere koblinger 

mellem det forretningskritiske og dine 

medarbejderes talenter og engagement.

2) At de dialoger du har med dine 

medarbejdere skal justeres til i endnu højere 

grad at fokusere på deres formål, frihed og 

færdigheder. 
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3) At dit fokus skal skærpes i forhold til 

de bagvedliggende grunde til, at dine 

medarbejdere gør som de gør (eller ikke 

gør). Du skal tættere på dem. 

En af forudsætninger for at dette kan ske 

er tillid. Har medarbejderne tillid til dig 

og til, at du rent faktisk vil deres bedste? 

Opbygningen af denne tillid kan du 

blandt andet gøre ved at have en skarp 

sammenhæng mellem, hvad du siger og 

rent faktisk gør efterfølgende. At du evner 

at skabe relationer til dine medarbejdere, 

der rækker udover de daglige opgaver og 

KPI’erne samt at medarbejderne oplever, at 

du har fokus på ting, der ikke blot handler 

om, hvad du gerne vil opnå, men også tager 

udgangspunkt i, hvor de rent faktisk er.  

Den måde du tænker om udvikling af 

mennesker og forretning er en del af 

fundamentet for, hvor godt du kommer til 

at lykkes som leder. Vores handlinger som 

ledere opstår ikke ud af det blå. 

DIT MINDSET HJÆLPER DIG 

ELLER STOPPER DIG



Der ligger blandt andet en tænkning og nogle 

overbevisninger bag, der former, det vi gør i 

mødet med dagligdagen i virksomheden. En 

måde at komme nærmere dette er ved at 

overveje følgende:

 � Tror du på, at alle mennesker, under de 

rette omstændigheder, kan blive stærkt 

engageret og motiveret?

 � Tror du på, at din rolle som leder er 

væsentlig i, at medarbejderne er stærkt 

engageret og kan gøre deres bedste?

Hvis du svarer ja til disse spørgsmål, så er 

du klar til konsekvenserne af dine svar. De er 

følgende: 

 � Hvis alle, under de rette omstændigheder, 

kan blive stærkt engageret og motiveret 

i deres arbejde, men ikke alle er det 

hos dig, så er der noget du misser i dag. 

Kig efter medarbejdernes mulighed 

for frihed i opgaveløsningen, formålet 

med opgaven og sammenhængen til 

medarbejderens eget formål med at 

være hos jer samt medarbejderens 

muligheder for, at opleve sig som 

kompetent, og få feedback på det at 

være kompetent.

 � Hvis du tror på at ledelse og din rolle som 

leder er af væsentlig i, at medarbejderne 

både gør det godt og har det godt, så kan 

du ikke delegere netop dette til andre. Du 

kan ikke overlade dine medarbejderes 

talent til HR eller eksterne folk. Det er 

din opgave, at se det og udvikle det 

i det daglige arbejde, og selvfølgelig 

bruge relevante folk omkring dig som 

inspiration og støtte, men det er dig, 

der sidder i førersædet sammen med 

medarbejderen.

De fleste ledere har rigeligt med holdninger 

til, hvad god ledelse er, og hvad de tror 

på. Tag det et skridt videre og gør dine 

holdninger til handlinger, så der er en 

direkte sammenhæng mellem det, du tror 

på (og ved) der virker, og det du konkret gør 

mandag til fredag på jobbet. Du vil ikke blot 

skille dig ud, men du vil også skabe nogle 

andre resultater. 
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Hvordan ser dine medarbejdere ud, når de 

kommer om morgenen, og når de går igen 

om aftenen? Er de engageret og motiveret, 

når de kommer eller skal det bare overstås? 

HVAD ER DINE FODSPOR 

SOM LEDER?



Har  de  1000 watt i øjnene, når  de går 

igen, fordi dagen var meningsfyldt og 

engagerende, eller går de ud af døren 

i en dårligere udgave, end da de kom? 

Hvad er virksomhedens og dit aftryk på 

medarbejderne imellem indgangen og 

udgangen på en almindelig arbejdsdag? 

Spørgsmålet er om I primært forbruger eller 

opbygger talent? 

Vi bruger alle en stor del af vores tid på 

arbejdet, hvilket bør betyde at det skal rykke 

noget. Hvis ikke vi bare en gang imellem 

har virkelig store øjeblikke, så er det tæt på 

game over. Din rolle som leder må derfor 

også være, at hjælpe dine medarbejdere 

med at opnå højdepunkter i deres karriere, 

de ellers ikke ville have fået, hvis ikke du 

var deres leder. Højdepunkter, hvor man 

bidrager til at skabe noget værdifuldt, der 

gør en forskel, oplevelser der gør en klogere 

og engageret, øjeblikke hvor man tvivler på 

om man kan, men oplever faktisk at have 

potentiale for mere end man selv tror. 

Dét er excellent ledelse, og det er den unikke 

mulighed, du har som leder. Du kan sætte 

markante fodspor i menneskers karriere, 

der virkelig overskrider hvad de, til at starte 

med, troede var muligt. Spørgsmålet er, om 

det er interessant for dig?
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For at udvikle andre folks talent er du nødt til 

at bringe dit eget i spil, så hvad er dit talent 

som leder? Hvad er det du finder nemmere 

end andre, som du ofte lykkes rigtig godt 

med samt bliver stærkt engageret af? Det er 

noget af det, du skal finde frem i udviklingen 

af andre menneskers talent. 

I udviklingen af medarbejderes talent er 

der en afgørende ting, du skal have med: 

Som leder ønsker du at dine medarbejdere 

tager initiativ, kommer med kreative og nye 

løsninger på vanskelige udfordringer samt er 

engageret og måske ligefrem passioneret i 

deres arbejde. Hvilken leder vil ikke have det? 

Det vanskelige i at få det frem består blandt 

andet i, at du ikke kan kræve det som leder. 

Du kan ikke kræve, at dine medarbejdere 

tager initiativ, er kreative og engageret. 

Du kan godt prøve, men du vil selvfølgelig 

hurtigt finde ud af, at ingen mennesker 

reagerer særligt godt på disse krav. 

Så når du ikke kan kræve disse vigtige ting, 

hvad gør du så? Et bud er, at du spørger dig 

selv, hvordan du i stedet gør dig fortjent til, 

at dine medarbejdere bringer, det bedste de 

har med på jobbet? 

BRING DIT TALENT I SPIL



 � Hjælp med at skabe forbindelser mellem 

det jeres forretning og kunder har brug 

for, og det medarbejderne er virkelig 

dygtige til og stærkt motiveret af, også 

selvom det betyder, at en medarbejder 

skal over i et andet team end dit. Tænk 

talenter som hele virksomhedens og ikke 

blot din afdelings. 
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Yderligere kan du med fordel bruge følgende 

gode vaner i udviklingen af andres talent:

 � Byg bro mellem de opgaver I har, og 

det udviklingsbehov dine folk har. Pas 

på med ”blot” at få opgaverne løst i 

dagligdagen. Det er ikke nok, hvis du også 

vil have det bedste frem. Overvej derfor 

nøje hvorfor du giver hvilke opgaver til 

hvem, og hvilken potentiel udvikling den 

enkelte medarbejder kan opnå gennem 

den konkrete opgave. Tænk enhver 

forretningsudfordring som en potentiel 

mulighed for udvikling af menneskers 

talent. 

 � Sæt dine medarbejdere i forbindelse med 

gode folk fra dit netværk. Vær generøs 

med de folk du kender, der kan inspirere, 

udfordre og støtte medarbejderne i 

deres udvikling og bidrag til forretningen. 

Du behøver ikke gøre det hele selv. Brug 

de gode folk du kender. 

 � Træk læring og viden ud af de opgaver 

og situationer medarbejderne kommer 

igennem. Der er læring i alt, så hjælp 

medarbejderne med at se disse læringer, 

og bruge dem fremadrettet. Supplér 

med konkret feedback, der både går på 

det medarbejderne lykkes rigtig godt 

med samt det de kan gøre endnu mere 

af. 

Hvis du som leder reelt set ønsker, at få det 

bedste frem i folk og arbejde med nogen af 

de bedste, så bliver du nødt til at acceptere 

lidt modstand, og at du kommer til at bruge 

tid på andre ting end normalt. Talenter er (og 

skal være) utålmodige, er fokuseret på at 

gøre en markant forskel, er stærkt formåls- 

og meningsdrevet, vil stille flere spørgsmål 

og skubbe på for at I kommer (hurtigere) 

fremad. Brug det som en kvalitet og som 

en mulighed for at få ting gjort, der ellers 

ikke ville være mulige uden disse folk på 

holdet. Giv dem et større mandat end du 

umiddelbart er helt tryg ved, og vær klar til 

at blive overrasket over, hvad der kommer til 

at ske, da talenter netop bryder rammerne 

for, hvad vi indledningsvist troede var muligt. 

TALENTER ER IKKE KOPIER


