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Sæt talentmiljøet
frem for talentet  

i spotlight

Det er en udpræget misforståelse, at talentudvikling er et sololøb for udvalgte stjerner. 

Nyeste forsk ning indenfor talentudvikling viser nemlig, at de organisationer, der lykkes 

med et skabe effektfulde talentprogrammer, er dem, der formår at opbygge stærke 

talentmiljøer. Når vi arbejder med talent-udvikling, er det derfor ikke længere nok at 

udpege og rådyrke enkelte stjerner. Det er afgørende at forstå talentudvikling som 

en fælles organisatorisk opgave, og i artiklen vil du løbende få inspiration fra virkelige 

cases, hvor strategisk talentudvikling har skabt nye resultater og gavnet den samlede 

værdiskabelse i organisationen på flere niveauer. 

Tekst: Stephanie Semay Bäckström, Nicole Baandrup Nielsen og Andrea Søndergaard Poulsen

træde et trin op ad ledelsesstigen og indtage 

en rolle som ledere af ledere i kommunen.

Talentforløbet i Esbjerg Kommune tog afsæt 

i organisationens strategi og vision, og for-

målet var i endnu højere grad at blive i stand 

til at udvikle ledere, der har evnen, viljen og 

potentialet til at udøve ledelse på et højere  

ledelsesniveau i organisationen. Forløbet 

skulle på sigt højne andelen af kvalificerede 
ansøgere til lederstillinger, særligt på niveauet 

for ledere af ledere. Alt sammen med det 

formål at øge chancerne for at realisere den 
overordnede vision 2020 om, at Esbjerg Kom-

mune skal være Danmarks nye vækstcenter.

Esbjerg Kommune er ikke den eneste organi-

sation, der prioriterer talentudvikling. Studier 

peger på, at op til 86 % af danske organi-

sationer vægter tiltrækning af talenter højt 

(Tanggaard & Hansen, 2017). Ud af disse er 

Talentudvikling står øverst på den  
strategiske dagsorden i størstedelen  
af landets organisationer, men kun de  
færreste formår at skabe talentprogrammer, 
der giver faktisk værdi i praksis 
Langt de fleste organisationer er bevidste om, at måden, 
hvorpå de udvikler talenter, kan få afgørende betydning for 

organisationens resultatskabelse. De er klar over, at der ligger 

en central opgave i at kunne tiltrække, udvikle og fastholde 
talenter, hvis de vil undgå at lave en dyr talentinvestering for 

herefter hurtigt at miste dem igen, eller måske endnu værre; 

slet ikke udvikle eller fastholde den talentmasse, som organisa-

tionen allerede råder over. Derfor står talenter og talentudvik-

ling ofte øverst på den strategiske dagsorden i mange organi-

sationer. Esbjerg Kommune er en af disse organisationer. 

Esbjerg Kommune stod i en situation, hvor de i fremtiden ville 

mangle dygtige ledere af ledere, hvis kommunen fortsat skulle 

kunne lykkes med kerneopgaverne. I 2017 etablerede kom-

munen derfor et talentforløb for ledere af medarbejdere, hvor 

kriteriet var, at deltagerne skulle have lysten og viljen til at 
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det imidlertid kun 47 %, som oplever, at de er 

rustet til at tage imod de nye talenter. Vi ser 

således en tendens til, at mange organisatio-

ner prioriterer talentudvikling på et strategisk 

plan, men ikke formår at danne de rette ram-

mer for talenternes udvikling i praksis. 

Et ensidigt fokus på det enkelte 
talent og individuelle evner 
bremser for strategisk,  
langsigtet talentudvikling
Når vi kigger efter årsager, der kan forklare, 

hvorfor mange talentprogrammer ikke giver 

den ønskede effekt i praksis, er der særligt én 
faktor, der træder frem. I klassiske talentpro-

grammer er der ofte et ensidigt fokus på at 

udvikle og rådyrke enkelte udvalgte talenter. 

Dette vil sige, at der sigtes efter at arbejde 

med individuelle egenskaber og evner. Kigger 

man på nyere forskning indenfor talentudvik-

ling, er det imidlertid ikke nok udelukkende 

at have det enkelte talent for øje. Forskning 

indenfor dette felt peger nemlig på, at ram-

merne for at udvikle talenter i organisationer 

har en markant højere betydning end tidligere 

antaget (Gellardo-Gellardo et al., 2017). 

Nyere forskning indenfor talentudvikling 

peger på, at det at have talent afhænger af 

den organisatori-ske kontekst (Tanggaard & 

Hansen, 2017). Dette vil sige, at det er organi-

sationens mål, der afgør, hvilke kompetencer 
der er brug for at fremme – og hvorvidt noget 

overhovedet kan defineres som talentfuldt. 
Talent er med andre ord noget, der udfolder 

sig i en kontekst og skabes af det miljø, man 

befinder sig i. Det betyder også, at alle har  
potentialet for at blive talentfulde – så længe 

de har viljen og evnen til at bringe sit talent i 

spil i den kontekst, de er en del af. Det er der-

for afgørende, at talentprogrammer sigter på 

at udvikle hele organisationen – også dem, der 

ikke deltager i programmet. En metode til at 

gøre dette på er ved at opbygge talentmiljøer. 

Opbyg stærke talentmiljøer med 
afsæt i organisationens strategi
At skabe et talentmiljø handler om at ud-

vikle ’Smart Contexts’ frem for ’Smart People' 

(Tanggaard & Juelsbo, 2015). Dette vil sige, at 

der er fokus på at skabe organisatoriske ram-

mer for talentudvikling, hvor dygtige ledere 

og medarbejdere udvikles med afsæt i organi-

sationens strategi. Talentmiljøer repræsenterer 

en meget emergent forståelse af talent, hvor 

et talent forstås som noget, der udfoldes og 

påvirkes i samspillet mellem individuelle  
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karakteristika og faktorer på team- og organisationsni-

veau (Tanggaard & Juelsbo, 2015). Designer en organi-

sation eksempelvis et talentprogram, er det derfor ikke 

tilstrækkeligt at igangsætte undervisningsaktiviteter, der 

kun omhandler de enkelte deltagere. Der er derimod be-

hov for, at der arbejdes systematisk med talentets omgi-

velser, talentets relationer etc. Esbjerg Kommune er en af 
de kommuner, der har taget udfordringen op og arbejder 

systematisk med opbygning af talentmiljøer. 

I Esbjerg Kommune blev arbejdet med talentmiljøer en 

katalysator for, at ledere såvel som medarbejdere fik en 
læringskurve i talentprogrammet. I forløbet udviklede 

ledere og medarbejdere sig blandt andet ved at blive 

givet muligheder i hverdagen for at arbejde med opgaver, 

de alligevel skulle lykkes med i deres rolle. Her inddelte 

Esbjerg Kommune aktiviteterne op i tre spor, som inklu-

derede aktiviteter til forskellige målgrupper: 

1. Individspor: aktiviteter for den leder, der deltog  

på talentforløbet (eks. undervisningsaktiviteter,  

coachingsamtaler og forventningssamtaler med 
nærmeste leder)

2. Teamspor: aktiviteter for den ledergruppe,  

som talentet er leder for (dvs. lederens  

medarbejdere/ledere)

3. Organisationsspor: aktiviteter, der omhandlede 

flere dele af organisationen (eks. Aktiviteter, hvor 
talenterne løste reelle og aktuelle opgaver af strate-

gisk betydning for organisationen for derigennem at 

opbygge kompetencer til at varetage en lederrolle 
på et højere niveau)

De tre spor kørte på samme tid for på denne måde at 

sikre, at der blev arbejdet med talentudvikling i et bredere 

perspektiv – i et miljø. Ved at stræbe efter at skabe et 

miljø, der både giver talenterne mulighed for at udvikle 

sig selv, hinanden og organisationen, kan man samtidig 

skabe ringe i vandet og udvikle endnu flere talentfulde  
ledere og medarbejdere på tværs i organisationen – 

netop gennem opbygningen af talentmiljøer.

Greb til at skabe  
talentmiljøer i egen organisation 
Ønsker du at udvikle stærke talentmiljøer i egen organi-

sation, eksempelvis via talentudviklingsforløb, kræver det, 

at der tages afsæt i de konkrete opgaver, udfordringer og 

problemstillinger, som organi-sationen står overfor. Ved 

at lade talenter bringe ny inspiration og viden aktivt ind 

i en konkret udfor-dring, der relaterer sig til deres egen 

hverdag, kan man skabe et læringsudbytte, der både ud-

vikler den enkelte leder og den samlede organisation.

Det er således ikke nok blot at samle talenterne på modu-

ler eller samlinger, hvis man vil sikre transfer fra moduler-

ne og skabe læring og udvikling i talenternes 

egen hverdag. Der er behov for at igang-

sætte aktiviteter, der supplerer modulerne, 

hvor talenterne får relevante træningsbaner 

hjemme i deres egen praksis. Hvis trænings-

banerne skal fungere optimalt, kræver det, at 

talentet får mulighed for at afprøve sig selv 

gennem nye opgaver, roller og funktioner, 

ligesom der skal afsættes ressourcer til, at 
talentet får mulighed for at reflektere over 
sin egen ledelsespraksis sammen med andre. 

Nærmeste leder, kollegaer og medarbejdere/

ledere spiller i den forbindelse en central rolle. 

Et eksempel på et talentforløb, der sikrede 

transfer fra modul til egen hverdag, er udvik-

lingsforløbet i Esbjerg Kommune. I Esbjerg 

Kommune fik talenterne til opgave at være 
mentor for 1-2 ledere på niveauet under eget 

område. Igennem forløbet mødtes talenterne 

med deres mentees, hvor de gav sparring 

samt delte erfaringer, viden og læring. Samti-

dig gav talenterne løbende relevante ledelses-

opgaver fra eget bord til deres mentees. 

Opgaverne havde til formål at understøtte 

mentees’ udvikling som leder gennem arbej-

det med aktuelle ledelsesmæssige udfordrin-

ger på et højere ledelsesniveau i organisa-

tionen. På denne måde opbyggede Esbjerg 

Kommune talentmiljøer på flere niveauer i 
organisationen; 1) de deltagende talenter 

(ledere af ledere) og 2) talenternes under-

ordnede ledere (ledere af medarbejdere). 

Sådan kan du sikre  
effekt i hele organisationen  
via mentorordninger 
Intentionen om at opbygge talentfulde mil-

jøer i en stor organisation er ambitiøs, og det 

er centralt at udvikle relationer, der kan bære 
læring igennem (Tanggaard & Juelsbo, 2015). 

Det er ikke nok kun at fokusere på relationer-

ne ned gennem ledelseskæden – succesfuld 
talentudvikling forudsætter, at der arbejdes 

med relationer hele vejen rundt om talen-

tet. En måde at gøre dette på er at etablere 

gode mentorstrukturer, som er kendetegnet 

ved gensidig tillid, eller ved at arbejde med 

relationen mellem talentet og talentets leder. 

I Esbjerg Kommune gjorde man begge dele: 

Man etablerede et forpligtende samarbejde 

mellem talentet og vedkommendes nærmeste 

leder, og samtidig blev hvert talent koblet til 

en mentor fra en anden del af organisationen, 

som talentet derfor ikke havde direkte refe-

rence til. Både nærmeste leder og mentoren 
havde således til opgave at understøtte  
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og det er vigtigt at finde den rette kandidat første gang. 
Derfor har vi gjort det nemt for dig at komme i kontakt 
med en værdifuld målgruppe af veluddannede og kar
rierebevidste mennesker, så du nemt og hurtigt kan 
finde den rette til din stilling. Med Børsen Karrierelink 
kan du lave en bannerkampagne og synliggøre dit job-
opslag over for brugerne på borsen.dk, der består af le
dere, talenter og specialister over hele landet.

 Du synliggør dit jobopslag med attraktive ban-
 nerplaceringer på borsen.dk og Børsen Pro Finans.

 På borsen.dk og Børsen Pro Finans når du velud-
 dannede og ambitiøse mennesker, der går op i 
 deres karriere – og du finder dem i hele landet.

 Brugerne af borsen.dk holder sig orienteret om 
 nye karrieremuligheder . Måske venter de bare på 
 en stilling som din?

Kilde: Index Danmark/Gallup Helår 2019.

talentet og bidrage gennem de gensidige læringsrelatio-

ner dermed indirekte til at opbygge læringsmiljøer bredt 

set i organisationen. 

For at klæde mentorerne på til at varetage den vigtige 

rolle som mentor i programmet etablerede Esbjerg 

Kommune en mentoruddannelse for både talenternes 

nærmeste ledere og de udvalgte men-torer. I praksis 

betød det, at nærmeste leder og mentor arbejdede med, 

hvordan de i fællesskab kun-ne understøtte talentets ud-

vikling gennem løbende sparring og relevante ledelses-

mæssige opgaver. Derudover blev der ligeledes arbejdet 

med, hvordan nærmeste leder og mentor sammen kunne 

skabe de rette rammer rundt om talentet, som skulle 

bidrage til at udvikle læringsfulde talentmiljøer. 

Men er det overhovedet nødvendigt at involvere nærme-

ste leder og mentor i så høj grad, som Es-bjerg Kom-

mune gjorde? Det korte svar er: Ja! Hvis du vil skabe 

en sneboldeffekt, hvor der som ringe i vandet udvikles 
talentmiljøer bredt set i organisationen, bliver det afgø-

rende at klæde talenternes ledere og mentorer på til at 

understøtte det enkelte talent i dette arbejde. 

Som Lene Tanggaard, forsker i talentudvikling, italesætter 

det: ”… og når en leder ser det [talent], er det lederens 

opgave at skubbe på den rigtige måde. Nogle gange 

skal de holde om, andre gange prikke lidt til, coache eller 
give sparring. Dét er det vigtigste ifølge talenterne selv…” 
(Santesson, 2018). Talentudvikling bliver med andre ord 

et ledelsesansvar. I praksis betyder det, at Esbjerg Kom-

mune gennem talentprogrammet systematisk brugte 

ledere til at udvikle andre ledere og medarbejdere uden 

for programmet. Dette markante fokus på at opbygge 

effektive læringsrelationer resulterede i, at hele 73,68 % 
af talenterne gennem programmet i høj eller meget høj 

grad selv trænede talenter ved bl.a. at allokere tid til at 

coache deres egne medarbejdere hjemme i egen afdeling 
(Esbjerg Kommune, 2018). 

Men hvordan  
gik det så i Esbjerg Kommune?
Den systematiske indsats om at udvikle talentfulde læ-

ringsmiljøer på flere niveauer i organisationen bar frugt 
i Esbjerg Kommune. Evalueringen af talentforløbet afslø-

rede, at efter forløbet følte talenterne sig markant bedre i 

stand til at bedrive ledelse på et højere niveau. Evaluerin-

gerne viste, at talentforløbet havde været særligt udbyt-

terigt på både individ-, team og organisationsniveau. 

På et individniveau havde forløbet bidraget til øget 

motivation for at bedrive ledelse blandt talenterne. Flere 

talenter beskrev efterfølgende, at de oplevede, at deres 

energi og engagement var steget, i takt med at de havde 

tilegnet sig nye ledelseskompetencer. Det, at talenterne 
oplever øget motivation for varetagelse af ledelsesopga-

ven, kan ses som særligt positivt, eftersom en af intentio-

nerne med programmet i Esbjerg Kommune blandt andet 

var at bidrage til fastholdelsen af kommunens 

talenter og at gøre en aktiv indsat for at 

udvikle dem til at blive potentielle ledere af 

ledere.

Talentforløbet havde på teamniveau blandt 

andet bidraget til faglig udvikling. Talenterne 

oplevede efterfølgende, at talentforløbet 

havde stimuleret evnen til at understøtte hin-

andens faglige udvikling, hvilket forbedrede 

teamets samlede løsning af kerneopgaven. 

Kigger man afslutningsvist på et organisati-

onsniveau, fremgår det, at talenterne blandt 

andet havde oplevet talentforløbet som 

særligt udbytterigt inden for effektiv imple-

mentering af strategiske indsat-ser. Talenterne 

berettede, at de var blevet mere bevidste om, 

hvordan de kunne mestre effektiv im-plemen-

tering og forankring af strategiske initiativer 

i organisationen. Dette indebærer, at talen-

terne havde fået større viden om, hvordan de 

skulle kommunikere strategier både opad og 

nedad i ledel-seskæden, hvilket var særligt 

fordelagtigt for Esbjerg Kommunes vision og 

overordnede strategi. 

Vigtigst af alt viste evalueringen, at talen-

terne i højere grad var blevet klædt på til at 

varetage den vigtige ledelsesopgave, det er at 

udvikle talentfulde læringsmiljøer med fokus 

på samarbejde. Netop denne kompetence 
er ifølge Lene Tanggaard én af de særlige 
kompetencer, der kendetegner talent-fulde 
arbejdspladser: En talentfuld arbejdsplads 

skaber læringsmiljøer og koordinerer men-

nesker, der kan noget meget forskelligt, så de 

kan løse opgaven sammen (Santesson, 2018). 
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