
TRAPPED
Hvorfor skal du læse artiklen?  Hvis du vil vide, hvorfor ledere 

og medarbejdere ikke lykkes eller forlader jeres virksomhed, 

efter I har udnævnt dem som talenter, så finder du svar her.



At accelerere talentfulde ledere og 

specialisters udvikling, med det formål 

at give dem muligheder for læring og 

vækst, kan have den uheldige bivirkning 

at skubbe dem ud af virksomheden eller 

sænke den udvikling, de faktisk allerede har 

gang i. Det kan gøre deres engagement og 

værdiskabelse mindre, hvilket naturligvis ikke 

er intentionen. 

For nogen kan de muligheder, man stiller til 

rådighed som virksomhed udvikle sig til at 

blive det modsatte. De kan opleve sig fanget 

af at skulle gøre det, der forventes og leve 

op til andre  forhåbninger fremfor at gøre det, 

der er naturligt for dem. De mulighederne  

virksomheden stiller til rådighed, kan blive 

oversat til forpligtelser. Talenterne får mere 

fokus på at gøre det, der forventes fremfor 

at gøre det, de er bedre til end de fleste og 

er stærkt engageret i. At blive udnævnt som 

et talent, kan for nogen vise sig mere at blive 

noget, der jager dem fremfor at hjælpe dem. 

Der vil være yderligere pres, som talenterne 

vil gå langt for at leve op til, ligesom de kan 

opleve en (ofte ubevidst) forventning om 

konformitet.

Det handler blandt andet om, at den øget 

opmærksom kan blive oversat til at skulle 

gøre tingene på en bestemt måde. Det er 

et paradoks, da talenterne ofte kan det de 

kan, fordi de gør tingene anderledes end så 

mange andre. De bruger deres talenter på 

måder, der skiller sig ud, hvilket man skal 

passe på med ikke at lave om, men i stedet 

få mere ud af.

En af de psykologiske mekanismer der 

kan sætte ind, i relation til udnævnelse af 

talenter, er idealisering. At andre idealiserer 

den udnævnte leder eller medarbejdere, 

og tillægger dem evner og sider, der ikke 

nødvendigvis er forankret i virkelighedens 

verden, men i stedet i hvad der vil være 

ønskværdigt. Man ser kun det gode og 

udelader ting, der ikke passer ind i dette 

billede. Denne idealisering skaber et unødigt 

pres, som der er risiko for at blive et åg  

fremfor en hjælp. Det bliver noget, man skal 

leve op til og kan opleve som sit individuelle 

ansvar at lykkes med, hvorfor man ikke 

rækker ud, men i stedet søger at gøre det 

meste selv. Man vil kort sagt gå langt for at 

leve op til andres billede af en som et talent.

En anden proces der kan sættes i gang er 

identificering. At talentet identificerer sig 

som  at være et talent fremfor at have talent
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for noget, som man frivilligt kan vælge at 

bruge eller lade være med at bruge. Hvis 

man, i for høj grad, identificerer sig med at 

være et talent fremfor at have  talent for 

noget , så efterlades der mindre plads til fejl, 

eksperimentering og at lære  undervejs. Så 

kan man risikere at over-fokusere på at gøre 

det såkaldte rigtige, gøre  det sikre og det 

der forventes af en, hvilket kan stå i stærk 

kontrast til andre forventninger om at skabe 

det værdifulde nye for forretningen, der 

udfordrer det etablerede. 

Det kan gøre, at de udfordringer talenterne 

stilles overfor oversættes til forpligtelser 

og byrder fremfor muligheder og læring. 

Talenterne kan risikere at ville fremstå 

”rigtige” og gøre det rigtige fremfor at gøre 

mere af det, de hele tiden har gjort, og 

som har bragt dem der, hvor de er i dag. 

Konsekvensen er, at man ikke får mere talent 

frem, men mindre end man egentlig havde 

håbet på. Man gør ikke talenterne mere 

modige, men mere usikre på sig selv og  det 

de faktisk gør godt og nemmere end andre.

med at være modige nok, til at bringe 

endnu mere af dem selv i spil. At give dem 

modet til at være endnu mere sig selv, også 

når det betyder, at det de gør ikke er i 1:1  

overensstemmelse med virksomhedens 

veldefinerede kompetencer og adfærd. Hvis 

alle skal gøre det, der står i virksomheders 

manualer, så er der ingen grund til at arbejde 

med talent. Så har man i stedet gang i at 

udvikle kopier, der skal passe ind i en blød 

mellemvare, hvor ingen skiller sig ud, men 

alle holdes fast i fastlåste måder at opføre 

sig på og skabe resultater på. Det er ikke en 

farbar vej for nogen virksomhed. 

Talent er netop kendetegnet ved at skille 

sig ud. At gøre det, de fleste af os finder 

vanskeligt, på en nemmere og mere 

værdifuld måde. Hvis der skal være plads 

til det, så peger pilen mindre på de ledere 

og medarbejdere, der vurderes til at have 

disse nødvendige talenter, og mere på 

virksomheden og dennes lederes evne til at 

give plads til mangfoldighed og diversitet 

i mind-set, adfærd, ideudvikling og konkret 

resultatskabelse. Man bør være meget 

specifik i afstemningen med ledere og 

talenter, om at det ikke handler om, at nogen 

skal laves om, men at man i stedet forsøger 

at få endnu mere af det naturlige talent frem, 

til gavn for virksomheden, for folk omkring 

talenterne og naturligvis  talenterne selv. 
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LAD VÆRE MED AT LAVE DEM OM

Det handler ikke om at lave om på andre 

menneskers talent eller ændre dem markant, 

når man arbejder med talentudvikling. 

Tværtimod handler det om at hjælpe dem 



Skru ned for ambitionerne på talenternes 

vegne, og lyt til hvad de selv er motiveret for 

og har engagement i at bidrage med.

 

Dette er vigtigt og nødvendigt, men det 

er ikke altid det skaber de bedste rammer 

for udviklingen af endnu mere talent i 

virksomheden, da det også vil kræve  et miljø, 

systemer og processer, der understøtter 

eksperimentering, læringer og innovation, 

der ikke har til formål at bekræfte ledere 

og medarbejderes talent, men udfolde det 

mere og på nye måder. Man er, så at sige, 

nødt til at skabe et meget tillidsfuldt miljø, 

hvor der er plads til læring og udvikling, 

der efterfølgende kan blive til en mere 

fasttømret praksis, der skaber resultater. 
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TALENT ER IKKE NOGET, DU ER

Et andet sted at sætte ind er i forhold til 

selve begrebet talent. Der er meget at hente 

i, ikke at gøre talent til noget man er, men i 

stedet til noget man kan. Altså, at talent ikke 

er hele ens identitet, men i stedet nogle 

evner, færdigheder og måder at agere på, 

der skaber en væsentlig værdi. Hvis man 

køber det præmis, så betyder det også, at 

den enkelte leder eller medarbejder med 

talenter har muligheden for at bruge sit 

talent eller lade være. De har magten til at 

bringe det i spil, og virksomheden og lederne 

i virksomheden har forpligtelsen til at skabe 

rammerne, hvor det er attraktivt og tillidsfuldt 

at gøre dette. Virksomheden og lederne skal 

gøre sig fortjent til, at talenterne sættes i 

spil frem for, at talenterne skal testes og 

forpligtes til at vise, hvor dygtige de er. For 

at gøre dette er det nødvendigt at balancere 

fokus på læring og proces med præstation 

og resultater. De fleste virksomheders DNA 

er forankret i præstation og resultater. Man 

lever af at skabe værdi for kunder og et 

marked, og har sat systemer og processer 

op til at understøtte dette.

HVAD KAN VIRKSOMHEDEN GØRE?

 � Først og fremmest handler det om 

ikke, at gøre talent til noget ledere 

og medarbejdere er. Det er ikke hele 

deres identitet, eller hvem de er. Talent 

definerer ikke mennesker, men er noget 

de evner nemmere og med større værdi 

end de fleste andre mennesker. Man bør 

derfor passe på med ikke at reducere 

sit billede af andres talenter til et 

glansbillede, der ikke giver plads til det, 

de ikke har talent for. Man skal altså give 

plads til, at ledere og medarbejdere kan 

bringe hele sig selv med på arbejdet og 

ikke blot de talentfulde dele. 



 � Som virksomhed bør man også 

overveje, om man faktisk mener, at 

det er vigtigt at være    autentisk. 

Der er en stigende tendens til at 

virksomheder kommunikerer, hvor 

vigtigt det er at være autentisk, hvilket 

i mødet med virkeligheden ofte bliver 

udfordrende. En af disse udfordringer 

er, at virksomheder bliver presset når 

en leder eller medarbejder optræder 

autentisk på måder, virksomheden 

ikke bryder sig som. Det gør det jo ikke 

mindre autentisk – tværtimod - men blot 

ikke på en måde man værdsætter som 

virksomhed. Det betyder, at man ikke 

helt mener at ledere og medarbejdere 

skal være autentiske. Det man mener er, 

at de meget gerne må være autentiske, 

så længe det passer ind i virksomhedens 

værdsatte måder at agere på, hvilket må 

siges at være næsten meningsløst. Enten 

mener man at ledere og medarbejdere 

skal være dem de er, eller også mener 

man, at de skal gøre det, der forventes 

af dem. Det er klart, at det ikke er 

holdbart, at alle opfører sig som om, de 

var til en rave fest, men det må også 

være lige så klart, at måden at få mere 

talent frem på nok ikke er, at gøre det 

til en standardvare eller nedfælde det i 

stringente procedurer, der ikke efterlader 

noget rum til udfoldelse, innovation eller 

overraskelser. 
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 � Skru væsentligt ned for forventninger til 

at ledere og medarbejdere skal præstere 

på en bestemt måde eller passe ind i for 

snævre rammer. Giv i stedet plads til nye 

måder, hvorpå der kan skabes værdi, 

og hjælp ledere og medarbejdere med 

at skabe sammenhænge imellem det 

de er drevet af og dygtige til, med det 

virksomheden værdsætter og har brug 

for at udvikle endnu mere. Det er i disse 

overgange, yderligere værdi befinder sig 

både for virksomheden og dennes ledere 

og medarbejdere. 

 � Hjælp ledere og medarbejdere med 

at forstå kilderne til deres talenter, og 

hvad der gør dem i stand til at bringe 

disse evner i spil, i hvilke situationer. Det 

vil bidrage til at de ikke, i samme grad, 

identificerer sig med at være et talent, 

men i stedet har talent for bestemte ting, 

der kan bruges i bestemte situationer. 

 � Hjælp ledere og medarbejdere med 

at forstå og komme igennem disse 

nødvendige faser  af usikkerhed, 

modstand og udfordringer som beskrevet 

i denne artikel, da de er vigtige at 

gennemgå, og medvirker til at forme dem 

samt bringe dem videre. 
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Det handler ikke om helt at eliminere 

usikkerheden og modstanden, men finde 

et leje der passende udfordrer uden 

at fange folk i et forkert billede eller 

opfattelse af sig selv i virksomheden. 

 � Vær meget bevidste om det sprog der 

bruges om talent. Bemærk, hvor ofte 

ledere og medarbejdere benævnes som 

at være talenter fremfor at have talent, og 

hjælp med at vende dette til et mind-set, 

der giver muligheder  for flere i  at bringe 

deres talenter i spil frem for, at reducere 

lysten til dette.

 � Hjælp ledere med at tage fokuseret 

dialoger  om talent,  med deres 

medarbejdere, der først og fremmest 

handler om det virksomheden søger 

at opnå  den strategi der er lagt for at 

realisere dette, og først derefter hvilke 

forskellige former for talent der er brug 

for, til at realisere disse elementer. Hjælp 

lederne med, i mindre grad, at anerkende 

deres medarbejdere som værende 

talenter, og i stedet at anerkende det de 

kan eller har potentiale for at kunne, der 

opleves som talentfuldt.


