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Hvidbog om talentudvikling i
erhvervslivet
Baseret på bidrag via spørgeramme fra IBM, Nykredit A/S og Deloitte.
Hvidbogen benyttes i forbindelse med workshops under seminaret
Talentudvikling i performancekulturer, den 31. marts 2006 på Takkelloftet i Operaen.

Hvidbog om erhvervslivets talentudvikling
Hvidbogen er baseret på besvarede spørgeskemaer fra Deloitte, IBM og Nykredit. Deloitte og IBM
har besvaret spørgsmålene med henblik på talentudviklingen i koncernerne som helhed. Nykredit
har taget udgangspunkt i talentudviklingen i virksomhedens Kundekontaktcenter, og dermed
talentudviklingen på et lavere niveau.

1. TALENTIDENTIFIKATION
Definition
1.1 Erhvervslivets definition af et talent
Et talent i erhvervslivet er en person, der bidrager forholdsmæssigt mere end sine kolleger på
samme niveau til at udvikle forretningen. Vedkommende er en high-performer, der har drive og
ambitioner om at rykke op til næste stillingsniveau. Han er holdspiller, og tager ansvar for både sin
egen og arbejdspladsens udvikling. Et talent viser samtidig potentiale for lederskab enten indenfor
traditionel ledelse af mennesker og forretning, eller på det tekniske område i kraft af nytænkning,
tekniske kompetencer og innovation.
1.2 Ønskede egenskaber hos talenter
1.2.1 Egenskaber hos et talent
Talenter er meget fagligt stærke, gerne på flere områder, og besidder derudover en buket af
slagkraftige egenskaber. Et talent er selvstændig og tager som en selvfølgelighed ejerskab og
ansvar for sin egen udvikling. Vedkommende har energi og drive, og er målrettet og
resultatorienteret. Han eller hun har en udpræget evne og vilje til at lære nyt og udvikle sig. Et
talent har en klar evne til at håndtere komplekse problemer, og komme med kreative løsninger.
Derudover er talenter stærke på kommunikationsfronten, og det falder dem naturligt at skabe
kontakt. De er disciplinerede og troværdige, og har et højt engagement i forretningen. Talenterne
er også samarbejds- og holdorienterede. De har en veludviklet tilpasningsevne og en sikker
fingerspidsfornemmelse for, hvornår man skal udfordre, og hvornår man skal lade være.
Liste over vigtige egenskaber hos et talent
• Selvledet, tager ejerskab og ansvar for egen udvikling
• Har drive, er målrettet og har motivation for at opnå resultater
• Evner at lære nyt og håndtere kompleksitet
• Evner kreativ problemløsning
• Disciplineret, troværdig og engageret i forretningen
• Stærk på kommunikationsfronten, kontaktskabende
• Samarbejds- og team-orienteret
• Fingerspidsfornemmelse og tilpasningsevne
• Klient- og kundefokus
1.2.2 Kompetencer hos unikke talenter i den enkelte virksomhed
De unikke talenter har overblik, viden og evnerne til at samarbejde og skabe kontakter. De er
effektive, serviceorienterede og skaber partnerskab med klienterne. De er i konstant udvikling og
lærer hele tiden. De griber udfordringer i luften og er kreative, nysgerrige og kommunikerende.
De har empati og evnen til at samarbejde. De gør sig fortjent til andres tillid, og har også integritet
og etik for øje. De unikke talenter har klare evner til at udvikle andre mennesker og gøre andre i
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stand til at opnå resultater. De er villige til at løbe risici, er viljestærke og udholdende og træffer
velovervejede beslutninger. Derudover har de unikke talenter et klart engagement i deres
virksomhed og har evnen til at tænke på tværs i organisationen.
Mennesker, der formår at skabe synergi mellem mange af de nævnte egenskaber, betragtes som
åbenlyse talenter.
For at komme tættere på forklaringen på, hvilket stof talenter er gjort af, har IBM kigget på, hvilke
egenskaber virksomhedens mest succesfulde ledere besidder. På baggrund af de erfaringer har
IBM defineret ti lederskabskompetencer, der ses herunder.
Lederskabskompetencer
• Øver indflydelse ved hjælp af samarbejde
• Skaber partnerskab med klienten
• Modtager udfordringer
• Gør sig fortjent til tillid
• Gør andre i stand til at opnå resultater
• Udvikler andre mennesker
• Er engageret i IBM
• Tager strategiske risici
• Træffer velovervejede beslutninger
• Tænker på tværs af organisationen
1.2.3 Talenter og kreativitet
Kreativitet er ikke i højsædet, når erhvervslivet udplukker og udvikler talenter. Opfattelsen er, at
kreativitet kan være en værdifuld egenskab, men det er ikke noget, der tillægges afgørende
betydning for, om en person er talentfuld eller ej. Der er en erkendelse af, at kreativitet og
innovationsevne er værdifulde egenskaber, når virksomheden skal udvikles. Men indstillingen
synes at være, at kreativitet ikke er afgørende for, om man bliver udpeget som talent. Det er fint,
hvis talenterne har kreative evner, men ikke afgørende.
Man gør ikke noget konkret for at stimulere talenternes kreativitet, men alle medarbejdere
opfordres til at være innovative og byde ind med idéer og vurderinger i hverdagen. Kreativitet ses
som en vigtig egenskab i tværorganisatoriske projekter og strategi- og forandringsprocesser,
ligesom det er de kreative sjæle, der inviteres med i udviklingsprojekter.
1.2.4 Talenternes svage sider
Erhvervslivets talenter har også svage sider – ikke mange, men nogle. Mange af talenterne har
meget store egoer, og de kan virke dominerende og være dårlige til at lytte til andre. Nogle talenter
kan have tendens til at blive rastløse og utålmodige efter stillingsmæssigt at rykke op på et højere
niveau. Og da mange talenter er innovative og igangsættende typer, kan det betyde, at de ikke
altid har så stort fokus på gennemførelsesfasen.
Virksomhederne erkender, at fordi man ofte fokuserer på at skabe resultater på kort sigt, kan der
være en tendens til, at man har for lidt fokus på talenternes sociale og empatiske egenskaber, når
man udvælger dem.
1.2.5 Sådan håndterer erhvervslivet i de ”ikke-indlysende” talenter
Der er ikke noget særskilt fokus på gruppen af talenter, der måske først blomstrer på et senere
tidspunkt end de helt åbenlyse talenter. Virksomhederne evaluerer alle medarbejdere løbende, og
gennem årlige medarbejder- og udviklingssamtaler vurderes alle medarbejdere og deres
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potentiale. Virksomhederne vurderer talentmassen minimum en gang om året med blik for, hvem
der eventuelt kunne være ”boblere” og fortjene en plads i talentmassen.
Nykredit nævner, at der er en stor udfordring i at fastholde den gruppe af medarbejdere, der er
næsten-talenter, men ikke gode nok til at rykke op på næste stillingsniveau.
1.3 Arbejdet med talentidentifikation
1.3.1 Åbenhed i arbejdet med at spotte talenter
Der er ikke total åbenhed internt om, hvordan virksomhederne håndplukker talenterne, men der er
et ønske fra alle hvidbogens bidragydere om at gøre processen mere gennemsigtig. Talenterne
spottes typisk i dialog mellem lokale ledere og koncernens HR-afdeling. Som medarbejder kan
man til dels orientere sig om talentudvælgelsesprocessen via virksomhedernes intranet.
I Deloitte har man fokus på talentudvikling, men intet formelt talentprogram. Der er en vis åbenhed
om talentspotningen lokalt og overfor det enkelte talent, men ingen formaliseret national
talentspotning.
Nykredits Kundekontaktcenter har uddannelsesprogrammer for ”boblere”/talenter. Nykreditkoncernen har også en portal, der beskriver udviklings- og karriereveje både i det enkelte center
og i koncernen generelt. Disse programmer er fast tilrettelagte og er kendte i organisationen.
IBM har tre formelle talentudviklingsprogrammer. Ét for talenter, der har potentiale til at bestride
høje stillinger inden for forretningsledelse (Executive Ressource) og ét for talenter, der har
potentiale til at få teknisk orienterede lederstillinger (Technical Ressource). Det tredje
talentprogram er for talenter, der på længere sigt vil kunne bestride en høj stilling, men som det er
for tidligt at placere i et af de to førstnævnte programmer (Top Talent). De to første programmer er
officielle, og der ligger beskrivelser af dem på intranettet. Talenterne i de første to programmer får
at vide, at de er udvalgt som talenter, ligesom de også får besked, hvis de senere ikke længere
vurderes som talent. Det sidstnævnte talentprogram kender medarbejderne til, men det er ikke
beskrevet offentligt. IBM overvejer at gøre det mere åbent.
1.3.2 Nedskrevet og åbent tilgængelig politik for talentarbejdet
Kun IBM har en decideret nedskrevet talentpolitik, der er tilgængelig på virksomhedens intranet.
Hos Nykredit kan man orientere sig i koncernernes overordnede politik om karriere og ledelse. Hos
Deloitte er redskaber og værktøjer til talentudvikling tilgængelige for de udpegede talenter og deres
lokale ledere, ligesom der er en nedskreven og åben politik for, hvilke krav man skal leve op til for
at blive partner og indehaver i Deloitte.
1.3.3 Sådan håndterer man særbehandling af talenter i forhold til den øvrige organisation
Der er en overvejende accept i virksomhedskulturen af, at folk der yder mere til forretningen også
forfremmes og belønnes. Jo mere objektive værktøjerne til talentspotning er, jo nemmere er det for
lederne at argumentere over for ikke-talenter. Der er et ønske om at gøre talentudpegelsen mere
synlig, så det fremstår endnu mere attraktivt at blive udvalgt.
Man forsøger, at klæde lederne på til at tage de svære samtaler med de medarbejdere, der ligger
lige under talentgruppen, så de ikke mister gejsten. Der er et klart billede af, at medarbejdere i
gråzonen mellem ”virkelig god medarbejder” og ”talent” sagtens kan rykke sig.
Derudover håndterer virksomhederne særbehandling af talenter ved at sikre, at ikke kun talenterne
men alle gode medarbejdere får så gode muligheder, tilbud og udfordringer som muligt.

1.4 Tiltrækning af talenter
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1.4.1 Sådan tiltrækker erhvervslivet potentielle talenter
Alle virksomhederne har en klar vision om at være ”den foretrukne arbejdsplads” og ønsker, at
kommende og nuværende medarbejdere positivt skal vælge virksomheden til – det gælder derfor
også talenterne. Man forsøger at tiltrække talenterne gennem en professionel rekrutteringsproces
og ved at have et godt rygte med for eksempel et godt arbejdsklima.
Virksomhederne forsøger at brande sig som et attraktivt sted at arbejde via medarbejderne (mund
til mund metoden), rekrutteringsmaterialer, samarbejde med uddannelsesinstitutioner,
virksomhedspræsentationer, messer, pressen etc.
Nykredit samarbejder med Team Copenhagen, Team Danmark og Spillerforeningen for at tiltrække
elitesportsudøvere som medarbejdere. De har forskellige personlige karaktertræk, der passer til
arbejdet – for eksempel evnen til at tage ansvar for egen udvikling og arbejde i teams.
Man prøver også at tiltrække og fastholde talenter ved at give plads til den enkeltes udvikling, for
eksempel ved at give mulighed for at skifte job på tværs af organisationen og dygtiggøre sig inden
for andre fagområder, end dem, man er uddannet indenfor.

2. TALENTUDVIKLING
2.1 Organisatoriske betingelser og blokeringer for at udvikle talenter
2.1.1 Hvad i organisationskulturen blokerer og befordrer arbejdet med at udvikle talenter?
Befordrende
Det er positivt for talentudviklingen, at der i virksomheden er en kultur, hvor det er accepteret og
velanset at være talent. Det gavner også udviklingen af talenter, at der er åbenhed om
medarbejdernes ambitioner og ønsker til fremtiden, ligesom det tæller på plus-siden at
talentudvælgelsen foregår helt åbent. Derudover er det positivt for talentudviklingen, at
virksomheden sætter spot på talenterne og motiverer og belønner dem med fx priser og
udlandsophold. Især yngre medarbejdere giver udtryk for, at de gerne vil behandles individuelt, og
at det er fint at fremhæve nogle frem for andre, hvis personerne har gjort sig fortjent til det.
En organisationskultur, der i det daglige er præget af høj faglighed og arbejdsmoral, betyder, at
medarbejderne er vant til, at der stilles høje krav til dem og det gør, at de lærer at udvikle sig også
under tidspres.
Blokerende
En af svaghederne ved erhvervslivets talentudvikling er, at virksomheder med en meget
resultatorienteret kultur udvælger talenterne efter, hvor dygtige de er til at levere kortsigtede,
målbare resultater frem for at se på deres evner til at levere langsigtede og mere kvalitative
resultater.
På samme måde kan virksomhedernes nødvendige fokus på den daglige drift og meget specifikke
daglige mål, være et problem i forhold til talentudvælgelsen, fordi man ofte tvinges til at tage
kortsigtede beslutninger i stedet for at planlægge et mere langsigtet udviklingsforløb for talenterne.
En decentral ledelsesstruktur kan også gøre det svært at arbejde med en samlet national
talentudvikling.
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Flaskehals-problemer med at få talenter op på næste stillingsniveau, hvor den egentlige
talentforløsning sker, giver problemer. Det går nemlig ud over talenternes motivation, når de i en
periode bliver fastlåst på et lavere stillingsniveau, hvor deres evner ikke kan folde sig rigtigt ud. Det
kan i værste fald føre til, at talenterne rejser.
Deloitte oplever, at den relativt konservative kontrolkultur i revisionsbranchen tilskriver, at man ikke
skal stikke næsen for langt frem, og den indstilling kan blokere for talentudviklingen. Holdningen er
heldigvis på vej væk. En anden svaghed er, at de talenter, der har behov for mere støtte i deres
udviklingsproces, kan blive overset. Dette kan være en årsag til, at der er færre kvindelige ledere.
Ligeledes kan opfattelsen af, at ledelses- og medarbejderudvikling er ”indirekte tid”, der ikke kan
faktureres nogle steder, og derfor ikke skaber nogen værdi for organisationen, også virke
blokerende for talentudviklingen.
2.1.2 Hvad i ledelseskulturen blokerer og befordrer arbejdet med at udvikle talenter?
Befordrende
Det tæller på plus-siden i talentudviklingsarbejdet, at der i ledelseskulturen er en opfattelse af, at
alle har mulighed for at arbejde målrettet på at blive talenter. Man behøver ikke være født til det.
En ledelseskultur, hvor der er tradition for at involvere medarbejderne og en teamkultur, hvor
medarbejderne får meget ansvar, tilskynder talenter til at udvikle deres kompetencer. Åbenhed og
gennemsigtighed i udviklingsprogrammer og karriereveje, giver talenterne rammerne for at tage
ansvar for deres egen udvikling og karriere.
Blokerende
Kravene om resultater og vækst i en produktionsorienteret virksomhed betyder, at der kan mangle
ledelsesmæssigt fokus på den enkelte medarbejder. De daglige produktionskrav kan derfor
blokere for, at talenterne kan folde sig ud. Der kan også være tendens til, at det er de fagligt
dygtigste eller de gode sælgere, der bliver topledere og ikke dem med de bedste lederkompetencer.
Hvis talentudviklingsprocessen ikke er sat ordentligt på skinner og ensrettet nogenlunde i
koncernen, kan det betyde, at de forskellige ledere forvalter den forskelligt.
Det kan ligeledes være blokerende, hvis fremtidige talenter besidder andre unikke kompetencer,
end dem virksomheden har defineret som talentkompetencer.
Rent praktisk kan det opfattes som lidt besværligt, når et talent rykker op i hierarkiet, fordi det
efterlader en tom plads på det lavere niveau, som så skal besættes. Manglende gensidig tillid og
åbenhed om mål og fremtidsønsker kan også blokere talentarbejdet.
2.1.3 Hvad i afdækningskriterierne blokerer og befordrer arbejdet med at udvikle talenter?
Befordrende
Det er befordrende for talentudviklingen, når kriterierne for talentudvælgelsen er de samme i hele
organisationen.
Processen med at udvikle talentet sker ”on-the-job”, derfor kan talenterne drive deres eget
karriereforløb integreret med det daglige arbejde. Når talenterne får opgaver, hvor de er nødt til at
bryde med vanetænkningen, bliver det daglige arbejde, afdækningen af talentet og udviklingen af
virksomheden vævet sammen.

5

I afdækningen af talenterne bliver virksomheden klogere på talentets stærke og svage sider. Den
viden kan bruges i planlægningen af fremtiden. Det kan motivere talentet at komme ind i en
udviklingsproces og få visheden om, at ”du er en af dem, vi satser på”.
Blokerende
Det er blokerende, når der ikke er tilstrækkelig stor åbenhed om, hvilke kompetencer der skal til for
at blive spottet som talent og ud fra hvilke kriterier talenterne udvælges.
Der kan være en tendens til, at man udvælger talenter, der er gode til at markedsføre sig selv.
Nogle talenterne kan blive for ivrige og utålmodige efter at blive udnævnt til lederstillinger før de
reelt er modne til det.
Når et talent skal afdækkes bliver vedkommende også synlig, og andre vil få at vide, at han eller
hun er udvalgt som talent. Det kan gøre talentets hverdag mere besværlig, at skulle håndtere
forventningspres og misundelse fra andre.
2.1.4 Træk hos talentet der gør det vanskeligt at arbejde med målrettet talentudvikling
Når processen med at identificere talenter ikke er helt åbenlys, stiller det store krav til
medarbejderne selv at udvikle deres talent. Talenterne kan opleve konflikt mellem kravet om daglig
produktion og at få tid til deres egen kompetenceudvikling.
Det kan være et problem, at mange talenter har store egoer og ikke er de mest lyttende typer. Den
manglende evne til at lytte kan hæmme talentets udvikling, fordi de ved bedst selv og helst ikke vil
påvirkes. Det kan også være problematisk, at mange ledere gerne vil have fingre i talentet, så
vedkommende bliver revet i fra alle sider.
Det kan ligeledes spænde ben for talentudviklingen, hvis talentet ikke tror nok på sig selv eller ikke
befinder sig godt i rollen som ”talent” og synes, det er ”for elitært” at være udvalgt. Det kan også
bremse talentets udvikling, hvis vedkommende prioriterer de daglige arbejdsopgaver, fritid eller
familien så højt, at der ikke er tid nok til faglig og personlig udvikling.
2.2 Metoder / værktøjer til talentudvikling
2.2.1 Værktøjer og metoder der bruges til at udvikle de identificerede talenter
Virksomhederne bruger forskellige konkrete værktøjer til at udvikle deres talenter. Her er de nævnt
på listeform:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coaching – fagligt som personligt
Mentorordninger
Uddannelse (kurser, MBA)
Undervisning af talenter i netværksgrupper
E-learning
Tests
Vurdering af lederevner (LDC)
Individuelle handlingsplaner med Balanced Scorecards
Jobrotation
Udstationering
Konkurrencer i teams og på tværs af teams
Deltagelse i konferencer, workshops og faglige netværk
Sundhedsprogrammer
Adgang til frugt, kildevand, ergonomisk indrettede arbejdspladser
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2.2.2 Sådan udvikles talenterne
Talentudviklingen på højere niveau i virksomhederne foregår individuelt. Det er organisationerne
selv, der står for talentudviklingen gennem mere eller mindre faste talentprogrammer. Meget af
talentudviklingen gennemføres ved, at talentet udfordres i det daglige arbejde. Derudover er der
formaliseret feedback undervejs, ligesom talenterne får mulighed for at udvikle sig via forskellige
former for uddannelse - internt som eksternt.
I Nykredit foregår meget af talentudviklingen i teams, men der er udarbejdet individuelle
handlingsplaner. De fagansvarlige har ansvaret for indholdet i uddannelsesprogrammerne, som de
udpegede talenter gennemgår.
2.2.3 Overordnede ideer/forudsætninger, der ligger bag talentudviklingens opbygning
Der er en opfattelse af, at talentudvikling ikke kan sættes på formel. Talentudvikling er ikke et
firkantet program, men en proces, der foregår, mens talentet passer sit job. Og den praktiske
joberfaring er meget vigtigt. Virksomhederne anerkender desuden, at et talent ikke kan blomstre
alle steder i organisationen.
Talentudviklingen tilpasses det enkelte individ, og hvert talent har selv et meget stort ansvar for at
udvikle og drive sig selv frem. Det kræver gå-på-mod, samarbejdsevner, ansvarlighed og disciplin
hos det enkelte talent. Processen sker i dialog mellem talentet, vedkommendes ledere,
koncernens HR og med støtte i et uddannelsesprogram.
Virksomhederne understreger vigtigheden af, at ikke kun talenterne, men også alle andre
medarbejdere tilbydes gode og udviklende vilkår.
2.2.4 Den mest afgørende ballast som udviklingsplanen skal give talentet
Den mest afgørende ballast for talentets udvikling er at opnå selvindsigt, have det rette fokus og få
de rigtige opgaver med de rigtige mennesker. Talentet skal også have den rette feedback, få den
rigtige viden og de rette værdier undervejs.
Hvis talentet skal beskæftige sig med generel forretningsledelse er det altoverskyggende vigtigt, at
vedkommende helt konkret får praktiske erfaringer fra stillinger rundt omkring i organisationen, for
forstår man organisationen, kan man også nemmere løse problematikker på tværs af
virksomheden.
Udover konkret joberfaring er det udviklingen af de personlige kompetencer, der lægges vægt på.
Talentet skal rustes til at blive omdrejningspunkt for kolleger og medarbejdere både med hensyn til
holdninger, performance og faglighed.
2.2.5 Hvordan udmønter disse ideer/forudsætninger sig i den samlede udviklingsproces?
Helt konkret udmønter forudsætninger og ideer sig i den måde virksomhederne bygger
udviklingsforløb og udviklingsplanerne op for det enkelte talent.
2.3 Talentudviklings-processen
2.3.1 Tidsrammen fra identifikation til forløsning af talent
IBM arbejder ikke med nogen egentlig forløsning af talentet, men ser talentudvikling som en
evolutionær proces.
Hos Deloitte går der mellem fem og otte år fra et talent er identificeret, til vedkommende folder sig
ud for alvor i toppen af virksomheden.
I Nykredits Kundekontaktcenter sker forløsningen af talentet efter et til to år.
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2.3.2 Individuelle handlingsplaner for udvikling af hvert enkelt talent
Alle de spurgte virksomheder udarbejder individuelle handlingsplaner for talenterne.
2.3.3 Hvem tilrettelægger udviklingsplanerne for talenter hos jer?
Udviklingsplanerne tilrettelægges i samarbejde mellem talentet selv, en mentor/supervisor og
lokal/faglig leder samt eventuelt HR afdelingen.
2.3.4 I hvor høj grad involveres talenter og deres bagland i planlægningen
Talenterne involveres i allerhøjeste grad i planlægningen af deres egen udvikling. De sparrer
undervejs løbende med mentorer, ledere og bagland efter behov.
Hvis der indgår udstationering i processen, tilbyder IBM hjælp med skole og sprogundervisning for
eventuelle familiemedlemmer.
2.3.5 Er en talentudviklingsplan opdelt i faser med respektive mål og succeskriterier?
Virksomhederne følger typisk op på udviklingsplanerne en gang om året.
Hos Deloitte er talentudviklingsplanerne tre-årige, men der arbejdes med mål og succeskriterier
blandt andet via Balanced Scorecards for et år ad gangen.
Hos IBM følger talenterne selv op på deres målsætninger sammen med deres leder og mentor
mindst en gang om året, og HR og topledelsen bliver orienteret.
I Nykredits Kundekontaktcenter kan uddannelsesprogrammet for talenterne ses som første fase i
et større talentforløb. Uddannelsesprogrammet kan efterfølges af en ny talentudviklingsplan, når
talentet kommer videre i organisationen. Succeskriteriet for talenterne i kundekontaktcenteret er,
om de reelt ansættes på det næste niveau.
2.3.6 Beskrivelser af de talentansvarliges ansvar og kompetencer
Deloitte og Nykredit har ikke egentlige beskrivelser af de talentansvarliges kompetencer og ansvar,
men de ansvarliges indsats med talenterne indgår i deres løbende evalueringer.
IBM har nedskrevet retningslinjer for de talentansvarlige. Retningslinjerne i talentprogrammerne er
henholdsvis beskrevet på intranettet og i en årlig guide.
2.3.7 Vigtige kvalifikationer hos den talentansvarlige
De talentansvarlige har en meget vigtig rolle i udviklingen af virksomhedens talenter. De skal sikre,
at det er de rigtige personer, der er i talentprogrammerne og at talenternes udviklingsplaner bliver
opdateret. De ansvarlige har blandt andet ansvaret for til dels at identificere talenterne og lave
udviklingsplaner. Den ansvarlige skal også være rådgiver for ledelsen og sørge for, at aktiviteterne
for talenterne kører på skinner. Herunder skal de løbende støtte talenterne i deres arbejde med
udviklingsplanerne. Det er også deres ansvar at sikre, at der er klar sammenhæng mellem
talentidentifikationen og den type fremtidige ledere, man gerne vil have.
Nogle af de kvalifikationer de talentansvarlige har:
•
•
•
•
•

Empati, menneskelig indsigt
Skal kunne motivere
Kommunikere klart og turde udfordre
I besiddelse af høj integritet
Må gerne kunne være rollemodel for andre
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•
•
•
•
•
•

Ikke bange for at stille krav
Gennemslagskraft
Vedholdende
Gode evner for coaching, kommunikation og feedback.
Skal kunne levere præcis opfølgning
Understøtte udviklingsforløb

2.3.8 Sådan fastholder man motivationen over et langt forløb
Det er overordnet set det enkelte talents eget ansvar at fastholde motivationen. Derfor er talentet i
høj grad involveret i sin egen udviklingsplan.
Det er med til at fastholde motivationen, hvis man gennem det lange forløb opstiller delmål,
milepæle og ”gulerødder”. For eksempel kan belønninger i form af attraktive kurser i ind- og udland
være med til at fastholde motivationen.
Et forløb, som veksler mellem teori og praksis, er også med til at fastholde motivationen, fordi
talentet undervejs kan afprøve de ting, han eller hun lærer i praksis.
Når talentet sine mål undervejs sætter man nye mål, så der er mulighed for konstant udvikling. Det
er vigtigt, at man undervejs afstemmer forventningerne mellem den enkeltes ønsker og evner samt
forretningsbehovet.
2.3.9 Talenternes vigtigste motivationsfaktorer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udfordringer
Personlig udvikling
Synlighed og anerkendelse
Stadigt voksende ansvar
Stort råderum
Faglige ambitioner
Lyst til at lære nyt
Frihed til at tænke og få nye ideer
Stolthed
Indflydelse og lov til at udfordre
Belønning – set bredt fx priser og rejser
Muligheder for forfremmelse
Økonomiske incitamenter (lønforhøjelser, aktieoptioner etc.)
Muligheder for uddannelse (LDC, MBA etc.)
International erfaring og udstationering
Kundeorientering

2.3.10 Når talenterne vil falde fra
Hvis talenterne ønsker at springe fra i deres talentudviklingsproces, bliver det accepteret.
I de fleste tilfælde vil virksomheden, for at samle erfaringer, følge beslutningen op med en samtale,
hvor man taler om, hvorfor motivationen er væk, og hvorfor talentet ønsker at falde fra. Der kan
også være tale om en samtale, hvor ledelsen prøver at udfordre talentet. Fastholder personen
herefter ønsket om at falde fra, bliver det accepteret.
Talentet bliver herefter behandlet som alle andre medarbejdere. Der er ingen straf for at være
faldet fra.
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2.3.11 Systemer til at samle frafaldne talenter op igen
Ingen af virksomhederne har deciderede systemer til at samle frafaldne talenter op igen udover de
almindelige HR-procedurer med løbende medarbejdersamtaler etc..
Der er en bred accept af, at frafaldne kan komme tilbage, hvis de ønsker det og har potentialet.
2.3.12 Sådan udskilles ”ikke-tilstrækkelige” talenter
Hvis de udpegede talenter ikke viser sig at leve op til mål og forventninger, bliver sagen taget op
ved de løbende målsamtaler. Lederen forklarer, hvorfor talentet ikke lever op til forventningerne, og
informerer om, hvad der skal til for at ændre det. Som udgangspunkt vil talentet fortsætte på sit
nuværende stillingsniveau.
2.3.13 Konkrete systemer, der tager hånd om ”ikke-tilstrækkelige” talenter
Ingen har særlige systemer, der tager hånd om talenter, der viser sig alligevel ikke at have det
forventede potentiale. Virksomhederne henviser til den sædvanlige proces for
medarbejderudvikling.

3. TALENTFORLØSNING
3.1 Overgang fra talent til stjerne
IBM’s definition på en stjerne er en medarbejder i en lederstilling med minimum nordisk ansvar.
Hos IBM er det at være stjerne en evolutionær proces, der aldrig slutter.
Deloitte definerer en stjerne som en medarbejder, der bliver optaget i kredsen af indehavere.
I Nykredits Kundekontaktcenter folder nogle af talenterne sig ud som ”ministjerner”. Den endelige
forløsning til stjerne sker først senere i karrieren i andre dele af Nykredit-koncernen.
3.1.1 Forandringer i overgangen fra talent til stjerne
Når et talent bliver forløst, og går fra at være talent til stjerne, medfører det helt konkrete
forandringer. Der er de helt håndgribelige som ny titel, lønforhøjelse, bonusordning, mere
indflydelse og ansvar samt længere arbejdstid. Men som stjerne skal man også vænne sig til at
have mere status og være fyrtårn for værdier, holdninger, performance og faglighed.
3.1.2 Hvordan virksomhederne understøtter overgangen fra talent til stjerne
For det meste sker udnævnelsen til stjerne som en glidende overgang i et karriereforløb. Ingen af
virksomhederne har derfor et fastlagt system for, hvordan stjernen støttes.
Hos Nykredit understøttes medarbejderen af sin supervisor foruden de allerede eksisterende HR
tiltag som medarbejderudviklingssamtaler, coaching og faglige evalueringer.
Hos Deloitte behandles nogle som indehavere, allerede når de bliver partnere, så der er tale om en
glidende overgang og ikke en bestemt skæringsdato, hvor man bliver stjerne.
Hos IBM er overgangen til at blive stjerne – executive – også resultatet af et glidende
karriereforløb, hvor personen har været vidt omkring i organisationen både nationalt og
internationalt. Virksomheden støtter op om sine stjerner med forskellige redskaber i form af tilbud
om uddannelse, værktøjer til ledere på intranettet samt faglige netværk og mentorprogrammer.
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3.1.3 Mål, succeskriterier og opfølgning i den tidlige fase som ung stjerne
I samtlige virksomheder er de unge stjerner omfattet af de indarbejdede systemer med løbende
medarbejderudviklingssamtaler, udviklingsplaner og systemer med mål og succeskriterier, der
også bliver vurderet løbende.
3.1.4 De unge stjerners krav og forventninger og de faktiske muligheder
Virksomhederne melder, at der er et stort element af gennemsigtighed og åbenhed i forventninger
og krav til de unge stjerner. Der sker løbende en afstemning mellem stjernernes forventninger og
deres reelle muligheder. Det sker fx via medarbejdersamtaler, partnersamtaler og Balanced
Scorecards.
Virksomhederne kommunikerer åbent, at der ikke er garanti for, at de unge talenter forfremmes,
blot fordi de lever op til kriterierne. Der skal også være behov for dem i en konkret stilling. Men i og
med at kun relativt få bliver udpeget til talenter, er der stor sandsynlighed for, at der også er
udviklingsmuligheder nok.
3.1.5 Stjerneudvikling - enkeltvis eller i ”stjerne-kuld”
Talentudviklingen har generelt et individuelt fokus, og de unge stjerner modnes overvejende
individuelt og forløses også tidsmæssigt forskelligt. Talenterne gennemgår dog en del uddannelse
undervejs samlet, ligesom talenterne ofte kan udfordre og hjælpe hinanden som gruppe. Da
talenterne modnes hver for sig i en løbende proces, udklækkes talenterne ikke som et kuld, men
hen ad vejen.
”Nemmere at blive stjerne end at være det”
3.1.6 Talenternes holdningsmæssige basis for den kommende stjernetilværelse
Der arbejdes målrettet med talenternes og stjernernes holdning. Alle virksomheder har en stribe
grundlæggende værdier, der gennemsyrer hele talentudviklingsprocessen, og dermed præger
talenterne – ligesom alle andre medarbejdere.
At besidde virksomhedens værdier er en forudsætning for at blive udvalgt til talent, da man som
stjerne skal fungere som rollemodel for andre i virksomheden.
Ledelsen arbejder målrettet med at bearbejde medarbejdernes holdninger. Når talenterne
udvælges, er det et vigtigt parameter, om de kan indleve sig i virksomhedens holdninger og ikke
mindst, om de er stand til at udleve dem i handlinger.
Deloitte nævner uafhængighed og etik som meget væsentlige holdninger og værdier.
I Nykredit arbejder man ud fra tre overordnede værdier:
• Indsigt
• Indsats
• Indlevelse
IBM har tre kerneværdier, som er blevet til med udspring i en online diskussion med
virksomhedens 316.000 ansatte. Kerneværdierne er:
• Engagement i alle kunders succes
• Innovation som gør en forskel for virksomheden og verden
• Tillid og personligt ansvar i alle menneskelige relationer
3.1.7 Hvordan de unge stjerner bliver mentalt ”klædt på” til deres nye status
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Det er en del af den samlede talentproces at klæde talenterne på til deres rolle som unge stjerner.
De får redskaberne gennem udfordringer, sparring og dialog - og fx gennem en mentor.
Medarbejderne forberedes løbende på den opgave, der venter dem. Hos IBM bliver talenternes
egnethed som ledere vurderet, før de bliver udnævnt, ligesom der er adgang til særlige interne
kurser om personaleledelse og værtkøjer på intranettet.
3.1.8 Unge stjerner på egne ben
Alle virksomhederne knytter en person til de unge stjerner de første par år. De støttes enten af en
coach, en supervisor, en mentor eller deres leder.
3.1.9 Den videre færd er 100 procent stjernernes eget ansvar
Allerede ved ansættelsen af medarbejdere gøres det klart, at medarbejderen har ansvaret for sin
egen videre udvikling. Dette gælder selvfølgelig også stjernerne.
Stjernerne kan dog løbende søge sparring fx i udviklingssamtaler og evt. kan stjernerne fungere
som mentorer for hinanden.
3.1.10 Sådan udvikler de unge stjerner sig fortsat
At blive og være stjerne er ikke at have nået målet. Stjernerne udvikler sig og udfordres løbende
gennem det daglige arbejde, uddannelse, udviklingssamtaler og Balanced Scorecards.
De bedste stjerner har mulighed for fx at indgå i et globalt talentprogram. Lederne kan være med til
at motivere stjernerne til videre udvikling, men det endegyldige ansvar ligger hos stjernerne selv.
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