
TALENT
Hvorfor skal du læse artiklen? Der er ingen genveje i    

forhold til talent. Hvis du vil matche dine handlinger med 

dine ambitioner, så vil du finde det følgende relevant.



Hvad  nu  hvis  det viser sig, at det du tror 

er dit talent faktisk ikke er tilfældet? Hvis 

det viser sig, at dit egentlige talent egentlig 

ikke starter med dig, men i stedet tager 

udgangspunkt i noget helt andet? Denne 

artikel giver dig indblik i, hvad talent er, 

hvordan du finder frem til det, og ikke mindst 

får bragt det i spil. Hvis du forventer at få 

lette svar på, hvad dit talent er, så skal du 

ikke læse videre herfra, da definitionen af 

dit talent og arbejdet med det kommer til at 

kræve noget af dig. 

Der  er  ingen  smutveje eller magiske piller. Du  

bliver nødt til  at tage trapperne fra bunden 

og op. Ét trin ad gangen da rulletrapperne 

til at blive virkelig god til noget, og gøre en 

afgørende forskel ikke findes. Det betyder, 

at talentudvikling ikke er for de dovne 

eller uengagerede. Det er for dig, der ikke 

kan lade være med at blande dig, skabe 

markante resultater sammen med andre og 

som har en klar forestilling om, hvilke former 

for forskelle du ønsker at bidrage til. 

Det første du er nødt til at komme til en 

erkendelse af er, at den virksomhed du er 

en del af ikke er sat i verden for at udvikle 

dit talent. Det er ikke virksomhedens 

primære opgave og ikke det jeres kunder 

efterspørger, hvilket betyder at dit talent, 

først og fremmest, skal forstås og defineres 

med udgangspunkt i det virksomheden har 

brug for. Det betyder ikke, at udviklingen af 

dit talent ikke er vigtigt, for det er det. 

Talentudvikling er en helt afgørende 

forudsætning for de fleste virksomheder 

i at nå deres målsætninger, da det ikke 

kommer til at ske uden ambitiøse og dygtige 

mennesker. Udviklingen af dit talent bliver 

på denne måde et (af flere) midler til at 

realisere virksomhedens strategi, og gøre 

det til et interessant sted at være. Opgaven 

er derfor at finde ud af, hvor de værdifulde 

overgange mellem det virksomheden 

har brug for, og det du brænder for samt 

er god til befinder sig. Hvor den ønskede 

strategisk værdiskabelse kan mødes med 

dit engagement og dine evner, da det netop 

er her dit talent bør udfolde sig, så det både 

skaber værdi for virksomheden og for dig 

samtidigt. 

HAR DU TALENT?

2

DET HANDLER IKKE OM DIG



Det bliver derfor din opgave (eksempelvis 

sammen med din leder) at undersøge 

de følgende spørgsmål i den indledende 

udforskning af dit talent:

 � Hvad er formålet med vores virksomhed, 

og hvilken grundlæggende forskel 

prøver vi at skabe?

 � ▪▪Hvad er dit formål med at være i 

virksomheden, og hvor er der værdifulde 

overgange til virksomhedens formål?

 � Hvilke former for værdi er det helt 

centralt for virksomheden, der bliver 

skabt så strategien eksekveres?

 � Hvad er det vores kunder, har brug for 

fra os?

 � Hvordan stemmer det du virkelig 

brænder for og fagligt er meget dygtig 

til, overens med det virksomheden har 

brug for på den korte og lange bane? 

 � Hvad har du potentiale for at gøre 

rigtig godt, der vil skabe strategisk 

værdi samtidig med, at det udvikler og 

engagerer dig?

Som du kan se er en væsentlig forudsætning 

af dit talent, at du forstår din virksomheds 

strategi i dybden. 

At du sætter dig grundigt ind i de valg og 

fravalg, der knytter sig til strategien, de 

konsekvenser strategien lægger op til, den 

adfærd der bedst understøtter strategien 

samt de behov I forsøger at møde hos 

kunderne. 

Hvis du gør det, så kan du allerede nu 

gøre en afgørende forskel, da en ikke 

uvæsentlig del af mennesker i virksomheder 

(overraskende nok) ikke laver denne øvelse. 

De har ganske enkelt ikke en dyb forståelse 

af virksomhedens retning, hvilket gør det 

svært at skabe den ønskede værdi og folde 

deres talent ud. 
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ER DET NOK FOR DIG AT VÆRE 

SUCCESFULD?

Langt de fleste af os vil nok gerne være 

succesfulde og lykkes godt med de ting, vi 

beskæftiger os med. Udfordringen med at 

være succesfuld kan være, hvis det kun er 

dig, der får noget ud af det. Det behøver ikke 

være et problem, hvis det primært er det, 

du er optaget af. Dog er det et problem set 

ud fra et virksomhedsperspektiv, hvor man 

netop har mange mennesker ansat, der skal 

lykkes med at arbejde sammen om vigtige 

opgaver, og hvor man har brug for at flere 

lykkes med deres job på et højt niveau. 



Der er det ikke nok at have mennesker, der 

individuelt lykkes for dem selv. Det har ikke 

nok effekt og går for langsomt, hvorfor flere 

forskellige talenter skal bringes i spil, så man 

realiserer noget, den enkelte ikke kan gøre 

alene. Derfor står du overfor et valg. Ønsker 

du at være individuel succesfuld eller 

organisatorisk nyttig? 

Det ene er ikke mere rigtigt end det andet, 

men der er stor forskel på den effekt og 

forskel, du kan gøre afhængig af dit svar. Hvis 

du forfølger den individuelle vej, så handler 

det om dig, dine ambitioner, din succes, 

dine resultater og din anerkendelse når du 

lykkes. Det kommer til at bringe dig et godt 

stykke, og du vil opleve en tilfredsstillelse af 

personlig karakter. 

Hvis du forfølger den organisatoriske vej, 

så vil dine ambitioner række udover dig selv. 

Du vil skabe resultater sammen med andre, 

du vil dele fælles resultater og succes med 

andre, og formentlig nå et andet niveau end 

du selv er i stand til alene. Du vil derudover 

også få muligheden for at bruge dit talent, 

til at andre udvikler deres talent. Er du 

interesseret i det?  

 

Anbefalingen herfra er, at du skal gå efter at 

blive nyttig. Udover at du kan meget mere 

med andre talentfulde mennesker, end du 

kan alene, så får du også den bonus med, 

at det vil give dig meget personligt. Du får 

altså den individuelle del med i købet, når 

du vælger at være organisatorisk nyttig. Dog 

er det ikke så sandsynligt, at det modsatte 

gør sig gældende, hvis du primært ønsker at 

være individuel succesfuld. 
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HVAD ER DIT TALENT?

Som nævnt bør definitionen på talent tage 

sit udgangspunkt i virksomhedens behov, og 

dit talent skal findes i forhold til det, der er 

strategisk relevant og nyttigt. Det betyder, at 

din virksomheds definition på talent justeres 

når strategien ændrer sig. Talent er over tid 

derfor ikke en fast defineret størrelse, men 

i stedet noget der udvikler sig, i takt med at 

virksomheden udvikler sig. 

I definitionen af dit talent kan du med fordel 

starte med at undersøge følgende tre 

elementer: 

 



Evner 

Hvad er det du fagligt og personligt 

mestrer på et højt niveau, der kan 

gøre en forskel i virksomheden, for 

andre og for dig selv? 

Engagement og formål

Hvad er dit formål med at arbejde i 

netop denne virksomhed, og hvorfor 

trækker du i døren hver morgen?

Aspiration og ambition

Hvilke aspirationer og ambitioner har 

du, og hvilken forskel ønsker du at 

bidrage til?   

 � De faglige og personlige evner du 

besidder, der er vigtige for virksomhedens 

nuværende og fremtidige behov. 

Ofte handler dette om evner til at 

håndtere stigende kompleksitet, evner 

til at adaptere 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 til netop disse. 

 � Det  engagement  du  har  og  dit  

formål med at arbejde i virksomheden. 

Her handler det blandt andet om 

sammenhængen mellem det 

virksomheden er sat i verden for, og 

det engagement du har i netop dette. 

Hvordan er sammenhængen mellem det, 

du brænder for, og det virksomheden og 

kunderne har brug for?

 � Din aspiration og ambitionen om at øge 

din indflydelse og gøre en større forskel, 

end du allerede gør. Her er der tale om 

dine aspirationer og ambitioner, og ikke 

de forventninger andre måtte have 

til dig. Det kan, til at starte med, være 

vanskeligt at skille de to ting ad, men det 

er afgørende at du først selv er klar over, 

hvad du vil med din karriere, da du ellers 

let kan komme til at forfølge andres veje 

end dine egne.
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Noget af det der skiller talenter ud er deres 

evne og vilje til at få ting til at ske. Det 

betyder, at talent i høj grad er forbundet til 

det du gør, og i mindre grad er defineret ud 

fra hvem du er. Talentet og værdien af dette 

talent ligger primært i dine handlinger og 

den måde, hvorpå du får skabt værdi – ikke 

blot på egen hånd – men også sammen 

med andre mennesker. Du evner ikke blot 

at identificere områder, hvor der kan skabes 

yderligere værdi, men bidrager også til at 

der bliver gjort noget ved det. 



Dine handlinger kommer ikke ud af det blå, 

men er funderet i andre ting. Det er blandt 

andet den måde, du tænker på eller sagt på 

en anden måde, dit mind-set. 

Groft sagt kan man dele mind-set op i to 

kategorier. Det fastlåste og det udviklende 

mind-set. Når du befinder dig i det fastlåste 

mind-set gør følgende sig gældende:

 � Du ser dine evner og talenter som 

fastlagte, og at disse kan gøre forskellen 

uden væsentlige anstrengelser. 

 � Ved at kortlægge dit nuværende niveau 

kan du forudsige, hvordan du i fremtiden 

vil klare dig. 

 � Du definerer primært succes som at løse 

dine opgaver rigtigt. 

 � Du er mest interesseret i feedback, der 

bekræfter dine nuværende evner og 

mindre interesseret i feedback, der kan 

udvide din viden og evner. 

I det udviklende mind-set fylder følgende 

mere:

 � Du ser ikke dine evner og talenter som 

statiske, men at du gennem dedikation 

og anstrengelse kan udvikle dig. 

 � Du mener, at dit potentiale skal have tid 

til at folde sig ud og ikke på forhånd kan 

fastslås. Det vil vise sig, hvilket potentiale 

du har, når du gør en ekstra indsats. 

 � Du definerer primært succes som at 

overgå det, du tidligere har kunnet. 

 � Du er mest interesseret i feedback, der 

kan flytte dig til et nyt niveau, og lære dig 

værdifulde ting. 

Vi befinder os alle sammen i begge mind-set 

over tid. Pointen er, at du skal være i stand til at 

identificere, hvornår du er i hvilket mind-set, 

hvorfor det sker og hvordan du kan komme 

mere over i det udviklende mind-set, da det 

er her udviklingen af dit talent foregår. Brug 

mere tid på opgaver og situationer, hvor du 

ikke på forhånd ved om du lykkes eller ej 

og nyd rejsen. Langt de fleste vil ikke være 

villige til dette, så du får fordelen ved at få 

mere erfaring og læring, du kan bygge på. 

STÅR DIT MINDSET I VEJEN 

FOR DIG?
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Definitionen af dine styrker foregår i følgende 

tre faser:

En måde at komme endnu mere i dybden 

med dit talent på er ved at identificere dine 

styrker. Dine styrker er kombinationen af 

to ting. De områder og aktiviteter hvor du 

er stærkt engageret og har høj energi i 

kombination med de opgaver og situationer, 

hvor du ofte lykkes med at skabe gode 

resultater. 

Din udvikling foregår derfor ikke kun der, 

hvor du ikke er dygtig nok i dag og bør 

forbedre dig. Din udvikling foregår, i den 

grad, også der, hvor du er særlig kompetent 

og engageret, og du bør sikre dig, at der også 

er fokus på rent faktisk at udvikle det, du har 

talent for. Det kommer til at gøre en markant 

forskel for dig og for din virksomhed. 

Det er i balancen mellem disse to punkter, 

at dine styrker befinder sig. Det er ikke nok, 

at du er virkelig god til noget, for at det kan 

defineres som en styrke. Energidimensionen 

er helt afgørende, og det der ændrer hele 

spillet, fordi det netop er her, du er villig til at 

gøre en ekstra indsats, og blive ved på trods 

af modgang. 

FOKUSER PÅ BALANCE MELLEM 

TOP- OG BUNDNIVEAU
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Indefra-og-ud

Brug 5-10 minutter hver dag i 10 dage 

på at notere dit energiniveau. Vær 

konkret på de specifikke situationer 

og opgaver, hvor din energi er høj og 

lav og notér dem ned.

Udefra-og-ind

Udvælg 8-10 personer der kan give 

dig konkret feedback på, hvordan du 

agerer på og udenfor arbejdet ud fra 

følgende spørgsmål: 

 � Hvad oplever du som mit talent 

og det jeg særligt gør godt, der 

skaber værdi?

 � Hvor står jeg i vejen for mig selv 

eller har brug for at forbedre mig?

 � Hvad kunne jeg med fordel gøre 

mere af, til gavn for mig selv og 

virksomheden?

 � Hvad kunne jeg med fordel gøre 

mindre af, og hvorfor? 



Brug eventuel en skala fra 1-10, hvor 

1 indikerer meget lav energi, mens 10 

indikerer meget højt energiniveau. 

Brug sætninger som:

 � ”Jeg var fyldt med energi da…”.

 � ”Jeg var meget motiveret da…”. 

 � ”Jeg var helt drænet for energi 

da….”. 

 � ”Det var de-motiverende da jeg 

skulle…”.

Prøv at være så præcis som muligt, så dine 

styrke formuleringer bliver konkrete og 

mulige at arbejde med efterfølgende.
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VIRKELIGHEDEN VINDER

Når du har dit første bud på dine styrker, 

så er det tid til at få jord under neglene. Du 

skal ud og teste dine styrker og bringe dem 

i spil i konkrete situationer, så dine samlede 

talenter kommer til sin ret. Udfordr dig selv, 

vær modig og afprøv grænserne for din 

komfort og dine evner. Det er netop her 

dit næste niveau befinder sig, og her du vil 

kunne rykke dig markant. 

Sørg for at have en meget klar bevidsthed 

om, hvorfor du gør de ting, du gør i hverdagen, 

hvad du ønsker at få ud af dem, og hvad du 

ønsker at lære heraf. Kig ind i din kalender 

og tænk hver en aftale som en mulighed 

for at lære noget, udvikle noget og skabe 

noget. Det er derfor slut med at gå til møder, 

workshops, 1:1 samtaler mv. uden et formål 

og en ambition. Talenter ved, hvorfor de 

møder op og hvilken værdi, der skal komme 

ud af det.

Sammenfatning

Kig de data du får fra begge opgaver 

og led efter mønstre og tendenser, 

der går igen. Brug spørgsmål som 

følgende til denne sammenfatning:

 � Hvad er det andre ser jeg gør 

rigtig godt, som matcher det, der 

giver mig energi?

 � Hvad kunne være et  bud på mine 

styrker?

 � Hvad kunne være et bud på mine 

faldgruber eller der, hvor jeg skal 

forbedre mig?


