
Cand.	Merc.	HRM	CBS	 Kandidatafhandling	 09.07.2016	

Side	1	af	73	
		

Forord	

Denne	afhandling	er	afslutningen	på	min	Cand.	Merc.	Human	Resource	Management	på	

Copenhagen	Business	School.		

Afhandlingen	er	udarbejdet	med	hjælp	i	form	af	input	og	datamateriale	fra	Nordea,	min	

kontaktperson	Patrik,	som	har	været	meget	behjælpelig	under	processen	med	indsamling	af	

min	data,	herunder	kontakt	til	interviewpersoner.	Nordea	har	været	en	stor	rolle,	i	forhold	til	

at	få	adgang	til	den	ønskede	data.		

En	stor	tak	for	vejledning	igennem	afhandlingens	proces	til	min	vejleder,	Sara	Louise	Muhr.	
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Nordeas	YST-proces.”	
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Executive	summary	

This	master’s	thesis	is	based	on	a	case	in	Nordea	called	the	YST-process.	The	YST-process	is	a	

development	process	for	the	high	talents	between	ages	of	28-35	in	the	Nordea	organisation.	

The	goal	for	the	process	is	to	develop	the	future	leaders	of	the	organisation.	

Through	my	examination	of	the	YST-process,	the	thesis	argues	that	there	are	some	issues	with	

the	line	managers’	involvement	and	motivation	in	developing	the	YST-talents.	Nordea	

emphasizes	the	important	of	the	manager’s	role	but	at	the	same	time	has	given	the	

investment	in	the	process	to	the	talents	themselves.	Therefore,	this	thesis	will	analyse	the	

main	roles	in	the	YST-process	regarding	the	three	involved	stakeholders	HR,	line	managers	and	

the	talent,	as	they	all	are	depending	on	each	other	in	the	process.	

The	thesis	has	been	focusing	on	finding	the	data	by	the	qualitative	method,	which	includes	

interviews	with	different	people	within	the	main	roles	of	the	YST-process.	Through	the	

interviews,	people	in	different	roles,	they	were	asked	about	their	roles	and	experience	with	

Nordea’s	YST-process.	

The	thesis	is	divided	in	to	two	analytical	sections	to	examine	the	YTS-process	and	the	

involvement	of	the	three	stakeholders.	The	first	section	is	focussing	on	describing	the	

intentions	of	the	process	from	Nordea’s	point	of	view.	The	aim	is	to	have	a	comprehensive	

understanding	of	the	stakeholders	intended	involvement	in	the	process.	To	get	the	

understanding	of	the	intentions	the	thesis	uses	theoretical	framework	to	point	out	the	effects	

of	the	structure	and	ideas	behind	the	stakeholders’	roles.		

In	the	second	section	the	thesis	uses	an	analytical	discussion	to	emphasize	the	important	of	

the	line	manager’s	role	in	developing	the	YST-talents	through	their	responsibilities	of	being	

their	manager.	The	section	contains	quotes	from	both	the	YST’s	and	the	line	managers	to	

understand	their	comprehension	of	the	process	and	the	manager’s	involvement.	By	using	

theoretical	framework	to	support	their	comprehension	and	the	effects	of	the	process,	it	will	be	

possible	to	use	the	findings	of	the	analysis	to	define	a	conclusion,	which	gives	an	answer	to	the	

problem	identification.		
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1.0 Indledning 
Siden	artiklen	”The	War	For	Talent”	(Chambers	et	al.,	1998)	udkom	i	slutningen	af	90’erne	har	

begrebet	Talent	Management	fået	en	større	og	vigtigere	betydning	for	organisationer.	Kampen	

om	at	rekruttere,	udvikle	og	fastholde	de	dygtigste	medarbejdere	og	ledere	i	organisationen	er	

en	af	de	mest	udfordrende	opgaver,	der	med	tiden	er	blevet	en	vigtigere	og	vigtigere	opgave	

for	virksomhedsledere.	Undersøgelser	viser,	at	talent	management	er	den	højest	prioriterede	

ledelsesudfordring,	som	virksomheder	står	overfor	i	dag.	Den	overgår	mange	af	virksomheders	

andre	strategiske	udfordringer	såsom	risikoledelse,	og	investeringsbeslutninger.	Det,	at	

mangle	talenter	til	at	udfylde	virksomhedens	strategisk	vigtigste	positioner,	er	en	frygt,	langt	

de	fleste	ledere	har	(Larsen,	2012;	Thunnissen	et	al.,	2013).	For	som	”The	War	For	Talent”	

belyste,	var	det	forståelse	af,	hvor	afgørende	konkurrencefordele	virksomhedens	

medarbejdere,	specielt	de	af	strategisk	høj	betydning,	skabte.	Manglen	på	de	fornødne	

kompetencer	er	en	af	de	største	udfordringer,	virksomheder	står	overfor	for	at	kunne	skabe	

succes	og	konkurrencemæssige	fordele	på	markedet.	At	sikre	de	fornødne	kompetencer	

afhænger	af,	hvor	effektive	virksomheder	er	til	at	identificere	dets	talenter	og	udvikle	dem	for	

at	kunne	tilpasse	sig	globaliseringen,	den	øgede	kamp	på	det	globale	marked	(Thunnissen	et	

al.,	2013).		

Selvom	en	lang	række	forskere	har	forsøgt	skabe	overblik	på	talent	management	og	gøre	det	

lettere	for	organisationer	og	ledere	at	arbejde	med,	så	mangler	der	stadig	den	fornødne	

litteratur,	der	kan	skabe	klarhed	for	et	konceptuelt	redskab	på	baggrund	af	empirisk	materiale	

(Lewis	&	Heckmann,	2006;	Collings	&	Mellahi,	2009).	

Det,	der	også	gør	talent	management	til	en	vanskelig	opgave	for	nutidens	ledere,	er	den	usikre	

virkelighed,	som	virksomheder	befinder	sig	i.	Virksomheder	skal	kunne	omstille	sig	til	

morgendagens	krav	og	udfordringer,	og	derfor	er	den	vigtigste	opgave	i	talent	management	at	

udvikle	de	kompetencer,	som	der	efterspørges	i	fremtiden	(Smallwood	&	Ulrich,	2012).	At	

udvikle	disse	kompetencer	er	nærmest	en	umulig	opgave,	da	virksomheder	generelt	har	svært	

ved	at	forudsige	markedernes	udvikling.	Dernæst	at	forudsige	hvilke	kompetencer,	der	skal	

bruges	på	disse	markeder,	er	med	til	at	understrege,	hvor	svær	en	disciplin	talent	management	

er	(Capelli,	2008).	Capelli	understreger	dette,	som	det	største	problem	med	talent	

management.	At	udvikle	kompetencer	via	omkostningsfulde	talent	programmer,	der	

muligvis/muligvis	ikke	bliver	til	noget.	Det	er	store	omkostninger	i	en	business	virkelighed,	hvor	
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omkostningsminimering	og	effektivisering	er	nøgleord.	Han	foreslår	i	stedet,	at	der	laves	en	

kombination	af	at	udvikle	talenter	selv	og	indhente	dem	ude	fra.	

1.1 Problemidentifikation 
Kandidatafhandlingen,	med	case	byggende	på	Nordeas	Young	Significant	Talents	proces	(YST),	

udspringer	af	mit	praktikophold	i	Nordeas	HR	afdeling	i	Luxembourg,	hvor	jeg	fik	et	indblik	i	

organisationens	talent	management.	De	erfaringer,	jeg	drog	fra	mit	ophold,	sammenholdt	med	

de	udfordringer	som	talent	management	skaber	generelt,	har	været	drivkraften	i	mit	emne	i	

kandidatafhandlingen.	I	samarbejde	med	Nordeas	skandinaviske	talent	management-afdeling,	

fandt	jeg	frem	til,	at	det	var	Nordeas	YST-program,	som	jeg	ville	undersøge.	Egentligt	kalder	

Nordea	det	for	et	proces	i	stedet	for	et	program	af	den	årsag,	at	det	er	en	proces	for	

talenterne	selv	at	udvikle	sig,	i	stedet	for	et	program	som	virksomheden	skal	drive.	Ordlyden	i	

et	program	henfører	medarbejdere	og	talenter	til	at	tro,	at	de	blot	møder	op	og	derigennem	

bliver	udviklet.	I	stedet	lægges	investeringen	og	ansvaret	væk	for	Nordea	og	over	på	talenterne	

selv	for	at	skabe	et	engagement	i	deres	egen	udvikling	samt	at	knytte	talenterne	tættere	til	

organisationen	(Bilag	D1).	

Det,	at	Nordea	kalder	og	definerer	YST	som	en	proces,	er	en	katalysator	for	afhandlingens	

emne	og	undersøgelse	af	talent	management.	Hvorfor	kalder	Nordea	deres	YST-proces	for	en	

proces	i	stedet	for	program?	Hvad	er	pointen	med	at	udtrykke	det	som	en	proces,	og	hvad	

ønsker	Nordea	at	få	ud	af	at	benytte	sig	af	termen	proces?	Det	er	blot	nogle	af	de	spørgsmål,	

som	har	vakt	min	interesse	for	dette	emne	og	som	vil	være	den	grundlæggende	start	for	min	

undersøgelse.	

Dernæst	er	talent	management	på	dagsordenen,	som	en	af	de	højeste	prioriterede	HRM-

opgaver,	og	derfor	er	det	i	dag	et	reelt	krav	til	den	enkelte	medarbejder,	at	denne	skal	kunne	

og	ville	påtage	sig	et	medansvar	for	den	løbende	forhandling	af	den	psykologiske	kontrakt	(og	

dermed	talentudvikling)	med	virksomheden	(Larsen,	2012).	Det	er	derfor	interessant	for	mig	at	

undersøge	nærmere,	hvad	det	betyder	for	den	enkelte	medarbejder,	at	investeringen	og	

medansvaret	bliver	større.		

At	flytte	investeringen	fra	virksomheden	over	på	talentet,	kan	umiddelbart	virke	som	en	

glimrende	ide,	da	man	ved	første	indskydelse	vil	få	nogle	talenter,	der	engagerer	sig	mere	i	

deres	udvikling,	da	de	nu	selv	står	for	investeringen	heri.	Samtidig	giver	det	også	anledning	til	

en	række	spørgsmål	herved.	I	udviklingen	af	et	talent,	er	der	en	række	interessenter,	som	har	
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stor	interesse	og	indflydelse	på	denne	(Collings	et	al.,	2012).	Både	HR	og	mellemlederen	har	en	

vigtig	rolle	i	udvikling	af	det	enkelte	talent,	som	derfor	kræver,	at	der	kan	etableres	et	samspil	

mellem	disse	parter.	Dette	er	dog	ikke	altid	lige	til,	da	det	konkurrerer	med	mellemlederens	

hovedopgaver.	Mellemlederens	rolle	har	grundliggende	omhandlet	det	at	lede	nedad,	hvilket	

indebærer	et	personaleansvar	og	en	fagligledelse,	som	begge	har	en	stor	betydning	for	

udvikling	af	deltagerne	i	YST-processen	(Larsen,	2012;	139).	Samtidig	risikerer	de,	at	talentet	

bliver	“hugget”	af	andre	dele	i	organisationen.	Mellemlederen	spiller	derfor	en	meget	central	

rolle	i	forbindelse	med	talent	management.	Dette	understreges	også	af,	at	lederen,	pga.	sin	

direkte	kontakt	med	medarbejderen,	både	har	et	detailkendskab	og	en	interesse	i	

medarbejdernes	talentudvikling	(Larsen,	2012;	146).	

Der	er	desuden	en	sandsynlighed	for	at	beslutningstagerne	i	processen,	vil	vælge	de	talenter,	

som	er	tættere	på	dem,	og	betragtes	som	gode	nok	grundet	tidligere	erfaringer,	antagelser	og	

bias	fra	deres	samarbejde.	Beslutninger	om	talentudvikling	bliver	ofte	lavet	på	et	grundlag	af	

et	kognitiv-baseret	valg	(Collings	et.	al.	2012).	

I	denne	afhandling	vil	fokus	være	netop	på	disse	involverede	parter.	Fokusset	vil	være	på	

talentet	selv,	talentets	nærmeste	leder	(mellemlederen)	og	HR.	De	har	alle	tre	stor	interesse	

og	ansvar	i	udviklingen	af	talentet,	men	hver	især	har	de	deres	egen	agenda/interesse	i	

udfaldet	af	udviklingen.	Talentet	vil	selvfølgelig	udvikle	sig	selv,	således	at	værdien	af	

personens	kompetencer	og	employability	stiger	i	virksomheden	og	på	markedet.	

Mellemlederen	vil	gerne	udvikle	talentet	således,	at	værdien	af	det	arbejde,	som	talentet	

udfylder	stiger	og	giver	bedre	resultater.	HR	vil	gerne	have,	at	organisationen	udvikles	gennem	

talent	management	og	får	skabt	en	udvikling	i	den	enkelte,	således	at	talentet	kan	varetage	

flere	opgaver	eller	opgaver	af	større	betydning,	værdi	og	ansvar.	Hver	især	har	de	deres	egen	

interesse	med	udviklingen	af	talentet,	og	det	handler	om,	som	organisation,	at	alle	dele	bliver	

opfyldt	for	at	få	mest	muligt	ud	af	talentprocessen.	Gennem	mine	observationer	i	Nordea,	

både	i	forbindelse	med	min	ansættelse	og	mit	specialeprojekt,	har	jeg	kunne	finde	punkter,	

hvor	de	tre	interessenter	ikke	har	haft	samme	forståelse	for,	hvordan	udvikling	af	

organisationens	medarbejdere	skulle	gavne	alle	parter.	Jeg	har	lavet	en	række	observationer,	

der	giver	anledning	til	at	undersøge,	hvorledes	de	tre	parters	manglende	

forventningsafstemning	eller	miskommunikation	af	formålet	med	YST-processen,	mindsker	det	

mulig	output,	som	YST-processen	kan	give.	Det	leder	mig	frem	til	denne	problemformulering:	
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1.2 Problemformulering 
	

Hvordan	differentierer	Nordeas	grundtanker	om	YST-processen	med	den	opfattelse,	som	

talenterne	og	deres	nærmeste	ledere	har	til	selve	processen,	og	hvilke	komplikationer	kan	det	

give	det	for	resultatet	af	processen?	

For	at	besvare	ovenstående	problemformulering	vil	jeg	benytte	følgende	arbejdsspørgsmål,	til	

at	danne	ramme	for	afhandlingens	analyse:		

- Hvilke	overvejelser,	ideer	og	grundtanker	har	Nordea	til	rollefordelingen	mellem	de	tre	

parter	i	udviklingen	af	talenterne	igennem	hele	YST-processen?	

	

- Hvor	afgørende	en	rolle	besidder	mellemlederen	i	udviklingen	af	talentet	og	hvilken	

effekt	kan	mellemlederen	skabe?	

	

- Hvilken	betydning	har	den	situerede	læring	i	YST’ernes	udvikling	af	deres	

ledelseskompetencer	i	Nordea	regi?	

	

- Hvordan	oplever	talenterne	selv	mellemlederens	rolle	både	i	teori	og	praksis,	og	

hvordan	føler	de,	at	den	har	betydning	for	deres	udvikling?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Cand.	Merc.	HRM	CBS	 Kandidatafhandling	 09.07.2016	

Side	9	af	73	
		

1.3 Afhandlingens struktur 
Figur	1:	Struktur		
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Indledning:	Introduktion	til	emne	og	problemstilling	som	danner	
problemformuleringen.		
Beskrivelse	af	afhandlingens	case	og	begrebsafklaring	samt	relevans	

	2.0	

	

Metode	-	videnskabsteori	

	3.0	

	

Dataindsamlingsmetode.	Nærmere	beskrivelse	af	analysestrategi	for	
empirien.	

	4.0	

	

			Beskrivelse	af	den	valgte	teoretiske	ramme.	

	5.0	

	

			Analysen.	

	6.0	

	Konklusion	af	handlingens	problemformulering	og	analyse.	Besvarelse	og	
opsummering	af	analysen	og	forskningsresultater.	

	7.0	

	

Litteraturliste	
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1.4 Case beskrivelse 
1.4.1 Om Nordea 
Nordea	er	en	finanskoncern,	der	har	sit	primære	marked	i	Norden	og	Østersøregionen.	

Derudover	driver	koncernen	også	forretningsdrift	i	resten	af	verden.	Koncern	er	en	fusion	

mellem	fire	nordiske	banker,	finske	Merita	Bank,	svenske	Nordbanken,	danske	Unibank	og	

norske	Christiania	Bank,	og	alle	aktiviteter	er	siden	december	2001	blevet	drevet	under	navnet	

Nordea,	der	kommer	af	sammentrækningen	af	Nordic	Idea.		

I	dag	er	Nordea	den	største	finansielle	koncern	i	Norden	og	Østersøregionen.	Nordea	har	en	

førende	position	inden	for	corporate	merchant	banking,	retail	banking	og	private	banking.	

Nordea	er	også	den	førende	leverandør	af	livsforsikrings-	og	pensionsprodukter	i	Norden.	

Koncernen	har	ca.	700	filialer	og	har	ca.	30.000	medarbejder	ansat	fordelt	rundt	om	i	hele	

verden,	men	med	hovedvægten	ansat	i	de	nordiske	lande.	1	

1.4.2 Talent Management i Nordea 
Talent	Management	aktiviteterne	i	Nordea	skal	sikre	organisationen	en	pipeline	af	talenter,	

der	kan	udfylde	organisationens	strategiske	nøglepositioner,	der	har	kritisk	betydning	for	

Nordea	evne	til	at	levere	deres	ydelser.		

Talent	management	aktiviteterne	er	afgørende	for	at	Nordea	kan	sikre	og	styrke	deres	

markedsposition,	og	det	skal	gøre	ved	at	tiltrække	og	identificere	organisationens	talenter,	

sikre	at	de	rette	karriereplaner	er	lagt	og	sørge	for,	at	de	er	motiveret,	har	høj	tilfredshed	i	

deres	arbejde,	den	rigtige	aflønning	og	fastholde	dem	i	organisationen.	(Bilag	A1,	s.	2)	

1.4.3 Præsentation af Nordeas YST-proces 
Siden	2009	har	Nordea	kørt	talentprocessen	Young	Significant	Talents	(YST)	for	at	sikre	

udviklingen	af	leadership-talenter	internt	i	organisationen.	Ideen	er	at	identificere	og	udvikle	

talenterne	i	en	ung	alder.	De	identificerede	talenter	skal	have	potentialet	til	at	blive	fremtidens	

rollemodeller	som	executive	business	and	people	leaders	på	det	ledelsesniveau,	der	hedder	

ledelsesniveau	2.	Det	er	talenterne	selv,	der	er	hovedinvestor	i	deres	egen	fremtid	og	dermed	

også	i	udviklingen	af	dem	selv.	Gennem	YST	processen,	vil	talenter	få	et	udviklingsplan	i	

overensstemmelse	med	YST	Development	Frame	med	support	fra	deres	nærmeste	leder	og	HR	

(Bilag	A5,	s	2;	Bilag	A3).	

																																																													
1	
http://www.nordea.com/Om+Nordea/Oversigt+over+virksomheden/Nordeas+historie/149761
2.html	
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1.4.4 Målgruppe og identifikation 
YST-processen	henvender	sig	til	unge	talenter	med	ledelsespotentiale,	der	opfylder	de	krav	

som	Nordea	har	sat	for	at	være	et	YST-talent.	Kravene	kan	ses	i	figur	2	nedenfor.	

Figur	2:	Krav	for	at	blive	YST-talent	(Bilag	A1,	s.	8)	

Young	Significant	

Talent	(YST)	

1) Significant	employees	qualified	as	potential	

talents	on	Group	level	

• Employees	within	the	age	group	of	27-35	

• Leadership	aptitude	for	executive	level	(shows	

leadership	behaviour	regardless	of	role)	

• Sustained	high	past	and	current	performance	measured	

in	PDD	and	APR	(over	a	period	of	minimum	2	years)	

• High	potential	rated	in	PDD	and	APR	

• Own	motivation,	aspiration	and	drive	for	development	

• Academic	degree	(minimum	bachelor)	and	fluent	in	

English,	both	verbal	and	written	

2) Passed	the	Selection	process	including	tests	and	

the	Assessment	Centre		

o 	

	

Alle	medarbejdere	i	Nordea	bliver	vurderet	gennem	organisationens	Performance	and	

Development	Dialogue	(PDD)	og	vurderinger	bliver	indfanget	i	organisationens	Annual	People	

Review	(APR),	hvor	Nordea	herigennem	identificerer	de	potentielle	talenter	(Bilag	A1,	s.	4).	Det	

er	medarbejdernes	nærmeste	leder,	der	vurderer	en	medarbejders	performance	og	potentiale	

og	dermed	også	denne,	som	nominerer	talenter	til	YST-processen	(Bilag	A4,	s.	10).	

Der	er	ikke	et	vist	antal	pladser	til	YST-processen,	og	det	afhænger	generelt	af,	hvor	mange	

talenter,	der	opfylder	de	høje	krav,	der	er	stillet	for	at	blive	en	del	af	processen.	I	det	første	år	

(2009)	var	der	25	nominerede	til	YST-processen,	hvor	kun	9	blev	optaget,	mens	der	i	2013	kun	

var	13	nominerede,	og	5	der	blev	optaget	til	processen.	Processen	for	at	blive	optaget	er,	at	

talentet	skal	bestå	en	række	ability	test	(ca.	40	%	består	denne	del)	og	derefter	gennemfører	

nogle	assessment	tests	(38	%	gennemfører	denne	del)	(Bilag	A6,	s.	2).		
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1.4.5 Processens forløb 
Processen	forløber	over	en	2	årig	periode,	hvor	udvikling	er	bygget	på	tre	grundpiller:	Den	

individuelle	udviklingsplan,	mentorproces	og	seminar/workshops	(Bilag	A1,	s.	6).		Dette	er	

bygget	på	Nordea	70-20-10	balance	mellem	on-the-job	training,	mentoring	og	formaliseret	

træning	(Bilag	A4,	s.	12).		

Udviklingsplanen	består	af	medarbejderens	Development	and	Career	Plan	(DCP),	som	laves	i	

samarbejde	med	den	nærmeste	leder	(mellemlederen).	Planen	benyttes	til	at	forstå,	hvorledes	

udviklingen	skal	foregå	og	hvilke	udfordringer,	der	kan	hjælpe	udviklingen	på	vej	(Bilag	D1).		

Mentorprocessen	består	i,	at	de	udvalgte	YST’er	skal	vælge	en	mentor	ud	fra	to	kandidater,	HR	

har	udvalgt	som	en	del	af	deres	YST-proces.	De	bestemmer	selv	hvor	meget	de	vil	benytte	sig	

af	deres	mentor,	da	Nordea	lægger	stor	vægt	på	at	YST’erne	selv	driver	deres	udvikling	(Bilag	

D1).	

Den	formaliserede	træning	består	af	en	lang	række	seminarer,	der	har	fokus	på	

lederfærdigheder	og	at	give	redskaber,	som	YST’erne	kan	bruge	i	hverdagen	(Bilag	A5,	s.	14).	

Nedenfor	i	figur	3	ses	et	skema	over	hvorledes	den	2-årige	proces	ser	ud.	

Figur	3:	Overblik	over	YST-processen	(Bilag	A5,	s.	14)	
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Nordea	har	desuden	tildelt	YST-processen	en	række	KPI	for	at	måle	på	succesen	med	

processen.	Her	måles	der	på	tre	parametre.	Fremgang	i	forhold	til	den	enkelte	YST’ers	DCP	

(halvårligt).	Der	måles	YST’ernes	jobskifte	(årligt)	samt	fastholdelse	af	YST’er	i	organisationen	

(årligt)	(Bilag	A4,	s.	13).		

Figur	4:	De	tre	interessenter	i	YST-processen	

	

1.5 Afhandlingens relevans 
Generelt	er	det	en	utrolig	svær	opgave	at	bygge	et	vellykket	talent	management	i	en	

organisation.	Et	problem,	der	længe	har	været	kendt	og	en	af	de	mest	afgørende	årsager,	er	

den	manglende	tillid	fra	topledelsen	i	organisationen	(Guthridge,	2006;	s.	6).	Et	andet	område,	

som	har	en	stor	del	af	skylden	på,	hvorfor	talent	management	ikke	altid	lykkes,	er	den	

manglende	forpligtelse,	som	mellemlederne	har	til	udviklingen	af	talenter.	Som	de	nærmeste	

ledere	til	talenterne	er	de	en	vigtig	faktor	i	udviklingen	af	talenternes	kompetencer	i	form	af	

deres	mentor-,	coaching-	og	vejlederrolle	de	besidder.	Support,	aktivitet	og	involvering	er	

altafgørende	elementer	fra	både	topledelsen	og	mellemlederne,	for	at	talent	management	kan	

lykkes	(O’Leonard,	2009,	s.26).	I	denne	afhandling	vil	der	specielt	sættes	fokus	på	

mellemlederens	indflydelse	og	vigtighed	i	udviklingen	af	talenter.	I	Nordeas	YST-proces	ligger	

vigtigheden	i,	at	det	lykkes,	ved	at	det	er	organisationens	(forventede)	kommende	ledere,	der	

udvikles.	Det	er	den	gruppe	individer	i	organisationen,	som	i	fremtiden	skal	udvikle	og	drive	

organisationen	videre.		

YST-
proces	

HR	

Mellemleder	Talent	
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Den	daglige	kontakt,	som	mellemlederen	har	med	talenterne,	der	gør	dem	til	vigtige	faktorer	i	

udviklingen.	Ud	over	deres	vigtig	rolle	som	mentorer,	vejledere	og	coaches	er	det	deres	

funktion	i	den	daglige	drift,	der	gør	dem	interessante	i	udviklingsfasen.	Det	er	her	talenterne	

får	deres	udvikling	i	forretningsforståelsen.	Nok	er	talent-processen	fyldt	med	udviklingsdage,	

hvor	talenterne	møder	personer	fra	direktionen,	modtager	spændende	læring	og	inspiration	

fra	forskellige	undervisere,	men	det	er	ude	i	daglige	arbejde,	at	læringen	og	udvikling	virkelig	

kommer	fra.	Det	er	her	den	reelle	udvikling	sker,	og	den	udvikling	sker	ofte	usynligt	og	er	ikke	

en	udvikling,	der	får	omtale	nok	i	processen,	men	som	har	afgørende	betydning.	Netop	derfor	

vil	et	stort	fokus	i	afhandlingen	ligge	her.	

	

1.6 Begrebsafklaring 
Dette	afsnit	har	til	formål	kort	at	beskrive	de	centrale	begreber	som	vil	gå	igen	i	hele	

afhandlingen.		

Talent		 Medarbejder	som	er	en	del	af	YST-processen	vil	i	afhandlingen	

bl.al	blive	omtalt	som	et	talent	

YST’er	 Person	som	har	været	en	del	af	YST-processen	omtales	også	som	

YST’er	i	afhandlingen	

Mellemleder	 	 Medarbejderens	(talentets)	nærmeste	leder.	

HR	 	 Human	Ressource-afdelingen.	Den	HR-ansvarlige.	

	

YST	 	 Young	Significant	Talents	(Nordeas	Talent-proces)	

	

PDD																																													Performance	and	Development	Dialogue	som	er	Nordeas	svar	en	

medarbejderudviklingssamtale	

	

APR																																													Annual	People	Review,	hvor	resultaterne	fra	Nordeas	PDD’s	

samles.	En	salgs	performance	og	potential	skema	med	

medarbejdernes	scores	

	



Cand.	Merc.	HRM	CBS	 Kandidatafhandling	 09.07.2016	

Side	15	af	73	
	

2.0 Videnskabsteori 
Videnskabsteori	defineres	af	Holm	som	“den	systematiske	undersøgelse	af,	hvordan	viden	

frembringes,	begrundes	og	anvendes	i	samfundet.”	(Holm,	2011	s.	14).	Videnskabsteori	

beskæftiger	sig	med	vores	opfattelse	af	data	samt	det	videnskabssyn	som	ubevidst	eller	

bevidst,	bestemmer	de	underliggende	antagelser	(herunder	eventuelle	fordomme	og	

forforståelser)	(Andersen,	2009	s.	17).	Videnskabsteori	går	nærmere	i	dybden	med	

videnskabens	metode,	kvalitetskriterier	og	forudsætninger.		

I	denne	afhandling	vil	jeg	gøre	brug	af	to	forskellige	videnskabsteoretiske	perspektiver,	som	

skal	være	med	til	at	supplere	hinanden	i	min	produktion	af	viden	og	empiri.	Specialet	vil	have	

en	socialkonstruktivistisk	videndannelse	og	med	en	hermeneutisk	analyseform.	

Socialkonstruktivismen	og	hermeneutikken	skal	ikke	betragtes	som	modsætninger,	men	bør	

betragtes	som	to	yderpoler	med	en	række	fælletræk.	Rendtorff	(2003)	begrunder	dette	ved	

fortolkningsaspektet	i	de	to	perspektiver	vinkel.	Begge	anser	de	mennesket	som	værende	

fortolkende	på	den	virkelighed	og	den	sociale	og	historiske	sammenhæng,	de	befinder	sig	i.	

Socialkonstruktivismens	fortolkning	ligger	i	den	sociale	virkelighed	som	helhed,	hvorimod	

hermeneutikken	blot	ser	på	udsnit	af	den	sociale	virkelighed.	

Det	valgte	undersøgelsesdesign	hænger	også	sammen	med	valg	af	data	og	

dataindsamlingsmetoder,	som	jeg	vil	beskrive	i	forlængelse	af	dette	afsnit.	Jeg	vil	gå	nærmere	i	

dybden	med	de	overvejelser	og	begrundelser	for	mine	metodiske	valg,	jeg	har	foretaget	i	

afhandlingen.	Desuden	vil	jeg	også	inddrage	de	konsekvenser,	der	kan	være	ved	mine	valg	

samt	kvalitetskriterier	for	min	primære	data.		

Formålet	med	videnskabsteori	er,	at	klarlægge	hvilket	ståsted	man	opfatter	verdenen.	Det	er	

med	til	at	definere	forståelsesrammen	samt	de	grundlæggende	antagelser	for	opfattelsen	af	

meningsskabelse,	herunder	hvordan	viden	skabes	ud	fra	den	valgte	teori	og	metode.		

2.1 Det socialkonstruktivistiske perspektiv 
Det	socialkonstruktivistiske	perspektiv	lægger	vægt	på,	at	viden	ikke	er	statisk,	men	er	i	

konstant	bevægelse	og	hele	tiden	kan	ændre	sig,	alt	efter	hvilken	kontekst	den	befinder	sig	i.	

Socialkonstruktivisme	tager	udgangspunkt	i,	at	virkeligheden	er	socialt	konstrueret.	Det	vil	

sige,	at	den	tilgang	bygger	sig	på	tanken	om,	at	vores	beskrivelser,	tolkninger	og	formuleringer	

af	sammenhænge	i	hverdagen,	såvel	som	i	videnskaben,	er	med	til	at	konstruere	vores	

virkelighed.	Derfor	er	det	ikke	muligt	at	undersøge	et	fænomen	uafhængigt	af	konteksten,	da	
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konteksten	er	en	del	af	den	sociale	konstruktionen.	I	denne	afhandling	vil	det	derfor	ikke	være	

muligt	at	undersøger	udviklingen	af	YST-talenter,	uden	samtidig	at	undersøge	den	kontekst,	

som	YST’erne	befinder	sig	i.	Derved	forkaster	socialkonstruktivismen	muligheden	for	at	viden	

er	objektiv	og	bygges	på	erkendelsens	sociale	kontekst.	Ved	at	forstå	viden	som	noget	

konstrueret,	er	verden	i	stedet	flydende,	foranderlig	og	subjektiv,	der	bliver	skabt	gennem	

sociale	sammenhænge	og	handlinger	(Rasborg,	2004).	Dette	ses	bl.a.	den	måde	læreprocessor	

forstås	på	i	afhandlingen.	Læreprocessor	skal	forstås	i	de	social	interaktioner,	og	læring	og	

viden	kan	ikke	antages	som	kontekstuafhængige	fænomener	(Hermansen,	1998,	151-159).	

Socialkonstruktivismen	tager	udgangspunkt	i,	at	der	ikke	findes	en	sandhed,	men	at	det	er	

perspektivet,	som	bestemmer	konklusionen.	På	den	måde	kan	intet	generaliseres.	“Der	findes	

nemlig	ikke	et	universelt	og	objektivt	udgangspunkt,	hvorfra	vi	kan	fælde	en	endelig	

sandhedsdom.	Derimod	vil	der	altid	være	flere	perspektiver	på	en	sag.”	(Ebdrup,	2011).	Som	

Kvale	pointerer	så	vil	den	viden,	som	produceres	ved	den	kvalitative	tilgang	ikke	være	

generaliserbar,	og	det	samme	gælde	denne	afhandling,	da	min	undersøgelse	er	et	casestudie.	

Derved	er	min	hensigt	ikke	at	kunne	generalisere	et	resultat,	men	at	forstå	og	fortolke	min	

case	(Kvale,	2009	s.	227).	

Når	vi	derfor	taler	om	talent	som	begreb,	i	dette	speciale,	er	dette	ikke	en	erkendelse	af	en	

objektiv	sandhed	om	begreberne,	der	er	universelle	og	kontekst	uafhængige.	Derimod	er	det	

en	erkendelse	af,	at	begreberne	er	socialt	skabte	fænomener,	der	er	afhængige	af	den	sociale	

og	kulturelle	kontekst,	de	befinder	sig	i	(Rasborg,	2004).	På	samme	måde	anskuer	afhandlingen	

også	fænomenet	ledelse	som	værende	afhængig	af	den	sociale	kontekst,	som	lederen	er	en	del	

af	(Nielsen,	2009;	37).		

Viden	styres	af	vores	historiske	og	kulturelle	baggrund,	og	gennem	sociale	sammenhænge	

bliver	viden	skabt	og	genskabt.	Den	menneskelige	viden	vil	ikke	være	gyldig	i	evig	tid,	da	den	

viden	er	præget	af	den	sociale	og	kulturelle	kontekst,	den	opstår	i.	Mennesker	skaber	gennem	

sociale	interaktioner	derfor	samfundet,	dets	regler	og	normer,	hvilket	bevirker,	at	

virkeligheden	er	foranderlig	i	takt	med	at	mennesket	udvikler	og	forandrer	sig.	

Socialkonstruktivismens	fokus	ligger	i	at	gøre	op	med	tanken	og	ideen,	om	hvad	viden	er,	

hvordan	den	bliver	skabt	og	hvordan	validitet	godkendes.	Derfor	kan	begrebet	talent	også	

have	forskellige	betydninger	alt	efter	hvem	og	hvornår	begrebet	”bruges”.	

Socialkonstruktivismen	indeholder	en	forandringsproces,	der	forklarer,	hvorfor	et	begreb	som	
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talent	kan	ændres	over	tid	og	socialt	tilhør.	Fænomener	vil	ændre	sig	alt	efter	hvilken	historisk	

og	social	proces	den	har	været	igennem.	

Ved	at	benytte	socialkonstruktivismen	som	videnskabsteoretisk	position,	giver	det	mig,	som	

undersøger,	mulighed	og	belæg	for	selv	at	være	med	til	at	skabe	den	virkelighed	og	kontekst,	

som	begreberne	befinder	sig	i	(Mik-	Meyer	&	Järvinen,	2005).	Dette	belyses	bl.a.	i	afhandlingen	

ved,	at	situeret	læring	forstår	viden	og	derigennem	læring,	som	noget	der	er	socialt	

konstrueret	af	individer	i	fællesskab	og	tager	afstand	fra	viden	eksisterer	uafhængigt	af	

mennesker	(Hermansen,	1998,	151-159).		

Dette	leder	samtidig	over	i	mit	valg	af	analysemetode,	som	befinder	sig	i	det	hermeneutiske	

paradigme.	Jeg	er	netop	bevidst	om	min	rolle	som	undersøger.	Jeg	vil,	som	undersøger	i	dette	

paradigme,	være	med	til	og	selv	blive	påvirke	af	det,	jeg	undersøger.	Jeg	vil	forholde	mig	

fortolkende	på	den	teori	og	empiri,	som	jeg	indsamler	og	producerer,	og	det	ville	kunne	ses	på	

de	resultater,	jeg	kommer	frem	til.	

Socialkonstruktivismens	perspektiv	benyttes	i	min	case,	da	den	virkelighed	jeg	ønsker	at	

undersøge	nærmere,	kan	anses	for	at	være	under	indflydelse	af	de	sociale	og	menneskelige	

relationer.	I	min	case	er	respondenterne	forskellige	steder	i	organisationen,	som	hele	tiden	er	

under	udvikling	og	i	proces.		

2.2 Det hermeneutiske perspektiv  
Hermeneutikken	argumenterer	for	at	fortolkning	er	vigtig,	da	vi	som	mennesker	indgår	i	

sociale	relationer,	hvor	vores	kommunikationen	og	handlen	ikke	altid	vil	være	direkte	

forståelig,	oversættelig	eller	modtagelig	(Højberg	2009,	s.	310).	

I	hermeneutikken	er	det,	at	arbejde	fortolkende,	afgørende	for	at	kunne	producere	data.	Det	

centrale	i	dette	paradigme	er	den	hermeneutiske	cirkel,	som	kan	forstås	som	en	

fortolkningsproces,	hvor	der	hele	tiden	er	en	vekselvirkning	mellem	del	og	helhed.	Delene	vil	

kun	kunne	forstås,	hvis	man	inddrager	helheden,	men	samtidig	kan	helheden	kun	forstås	i	kraft	

af	delene.	Det	er	en	løbende	proces,	som	altid	vil	være	i	bevægelse,	som	figuren	neden	for	

viser.	
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Figur	5:	Den	hermeneutiske	cirkel	(fortolkning	af	Højberg	2009,	312-315)	

	

	

Man	kan	anskue	hermeneutikken	på	den	måde,	at	den	ikke	har	en	begyndelse	eller	en	

slutning.	Man	vil,	som	fortolker,	altid	være	en	del	af	processen.	Fortolkerens	forforståelse	og	

fordomme	bliver	løbende	udfordret	af	det	genstandsfelt,	der	bliver	fortolket	på.	Forforståelse	

og	fordomme	skal	ikke	ses	negativt.	De	forforståelser	og	fordomme,	som	jeg	kan	have	dannet	

mig	før	og	undervejs,	stammer	både	fra	den	kontekst	jeg	har	været	en	del	af	i	Nordea	under	

mit	praktikophold,	men	også	den	nyere	viden,	jeg	har	fået	i	forbindelse	med	mine	

dataindsamling	og	teorigennemgang	af	emnet.	Det	er	en	forudsætning	for	fortolkerens	

forståelse	af	en	social	kontekst,	som	altid	vil	fundere	på	en	forforståelse	af	den	kontekst,	som	

genstandsfeltet	befinder	sig	i.	Man	kan,	som	fortolker,	ikke	stille	sig	uden	for	de	forforståelse	

og	fordomme,	som	man	har,	men	det	er	i	fortolkningen	af	den	social	kontekst,	at	

forforståelserne	og	fordommene	bliver	udfordret,	og	at	man	vil	nå	frem	til	en	ny	forståelse	af	

konteksten.	Fortolkerens	forforståelser	og	fordomme	er	derfor	ikke	en	kilde	til	bias,	der	

forsøges	at	blive	elimineret.	Fortolkeren	skal	være	en	aktiv	del	af	den	viden,	som	produceres	i	

dataindsamlingen,	da	dennes	forforståelser	og	fordomme	er	med	til	at	påvirke	den	forståelse,	

som	man	vil	komme	til	erkendelse	af	(Højberg	2009,	342).	

Det	bliver	derfor	muligt	ved	hjælp	af	hermeneutikken,	at	fortolke	på	en	social	kontekst.	Det	

giver	mulighed	for,	at	jeg,	som	fortolker	i	denne	afhandling,	kan	være	en	aktiv	del	af	

fortolkningsprocessen.	Det	vil	ikke	være	muligt	eller	målet	at	nå	frem	til	en	objektiv	sandhed	i	

Forståelse	

Dialog	

Fortolkning	Ny	
forståelsesramme	

ny	fortolkning	
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den	hermeneutiske	analysemetode,	da	det	vil	være	et	resultat	mellem	mig,	som	fortolker,	og	

den	empiriske	data	som	den	sociale	kontekst	(Rendtorff,	2003,	s.	112).	

I	forbindelse	med	hermeneutikken,	har	jeg	gjort	brug	af	meningskondensering,	som	er	en	

analysemetode,	hvis	formål	er	at	reducere	kvalitativ	data	til	kortfattede	formuleringer	(Kvale,	

side	192-206).	Dette	skal	hjælpe	mig	med	at	fortolke	og	forsimple	udsagnene	fra	mine	

interviews,	og	derved	”oversætte”	dem	til	afhandlingens	emne	(Jacobsen,	2012	s.	218).	Jeg	har	

inddelt	interviewsvarene	ud	fra	de	spørgsmål	der	er	blevet	stillet	og	derved	holdt	de	forskellige	

udsagn	fra	interviewene	op	mod	hinanden	(Bilag	C).	Dette	giver	et	fornuftigt	

sammenligningsgrundlag,	når	jeg	skal	analysere	disse	(Kvale,	side	192-193).	

Som	den	hermeneutiske	cirkel	illustrerer,	så	vil	denne	løsning	og	konklusion,	bero	på	min	egen	

situation	–	min	egen	subjektive	væren	og	dermed	forforståelse	af,	hvad	konklusionen	må	

være.	I	og	med	at	jeg	har	fordomme	omkring,	hvad	jeg	vil	finde	via	min	analyse	og	en	

forforståelse	af,	hvad	jeg	tror,	jeg	vil	finde,	er	det	vanskeligt	at	sige	med	sikkerhed,	om	mine	

observationer	er	gyldige	eller	ej.		Jeg	vil	dog	via	min	teoretiske	gennemgang	søge	at	verificere	

min	forforståelse	af	emnerne.	

Minkonklusion	skal	derfor	ses	som	min	egen	subjektive	fortolkning	af	teorigennemgangen	og	

case	analysen	og	ikke	som	en	endegyldig	og	objektiv	sandhed	i	forhold	til	min	

problemformulering.	

Jeg	befinder	mig	i	denne	rapport	i	en	spiral	mellem	egne	meninger	og	de	interviewedes	

meninger.	Dermed	sker	der	en	horisontsammensmeltning,	som	skal	skabe	en	fælles	forståelse	

(Højberg	2009,	324-325).	

Den	hermeneutiske	cirkel	er	i	princippet	en	uendelig	proces,	men	i	praksis	standser	den,	når	

man	er	nået	frem	til	en	fornuftig	og	enhedspræget	mening	uden	indre	modsigelser	(Kvale,	

2004).	Dog	er	det	et	vilkår	ved	en	specialeproces,	at	cirklen	skal	slutte	på	afhandlingens	

afleveringsdato.	
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3.0 Metode 
3.1 Dataindsamling 
Dette	afsnit	vil	beskrive	min	metodiske	tilgang	til	afhandlingen.	Jeg	vil	gå	nærmere	i	dybden	

med,	hvad	det	er	for	en	slags	data	jeg	har	indsamlet,	hvordan	den	er	indsamlet	samt	

betydningen	for	min	videre	analyse.	

Jeg	har	i	afhandlingen	gjort	brug	af	et	kvalitativt	single	casestudie,	da	jeg	koncentrerer	mig	om	

et	fænomen	i	en	virksomhed.	Dette	giver	mig	mulighed	for	at	gå	i	dybden	med	min	valgte	case	

og	komme	nærmere	en	forståelse	for	den	valgte	problemstilling	(Andersen,	2009,	s.	119).	I	

casen	er	der	blevet	inddraget	tre	analyseenheder	til	belysning	af	YST-processen	henholdsvis	

talenter	i	YST-processen,	mellemledere	i	virksomheden	og	en	HR-ansvarlig.	De	tre	

analyseenheder	vil	afspejle	mit	emne	og	problemstillingens	interessenter.	Et	single	casestudie	

vil	give	mig	mulighed	for	at	forstå,	fortolke	og	analysere	casen	på	ud	fra	konteksten,	som	den	

befinder	sig	i	(Yin,	1999:	32).	Dernæst	vil	det	give	mig	mulighed	for	at	undersøge	de	

involverede	parters	oplevelser	og	erfaringer	med	YST-processen.		

For	at	jeg	kan	komme	nærmere	en	forståelse	af	de	involverede	parter,	vil	min	primære	data	

være	interviews	med	de	tre	forskellige	grupper	ved	hjælp	af	åbne	semistrukturerede	

interviews	(Kvale	&	Brinkmann,	2009;	Andersen,	2009	s.	152),	som	jeg	vil	uddybe	i	det	

følgende.		

Formålet	med	mine	interviews	i	mit	single	case	studie	er	at	få	et	indblik	og	viden	omkring	de	

udvalgte	talenter	og	lederes	holdning,	forståelse	og	opfattelse	af	Nordeas	YST-proces.	Jeg	vil	

gerne	opnå	at	indsamle	viden	og	erfaringer	fra	forskellige	vinkler	på	YST-processen.	Den	viden,	

jeg	har	indsamlet,	skal	danne	grundlag	for	min	analyse	i	afhandlingen,	som	i	sidste	ende	skal	

udmønte	sig	i,	at	jeg	kan	besvare	min	problemformulering.	

3.1.1 Kvalitetskriterier 
Jeg	vil	kort	beskrive,	hvordan	jeg	har	forholdt	mig	til	min	indsamlet	data,	og	hvordan	jeg	på	

bedst	mulig	vis	har	sikret,	at	min	data	har	levet	op	til	de	kriterier,	som	ligger	i	mit	metodiske	

perspektiv	(Justensen,	2010,	s.	45).	

Reliabilitet	handler	om,	hvor	pålidelig	data	er	og	på	baggrund	af	hvor	korrekt	

dataundersøgelsen	er	gennemført	(Darmer,	2010	s.	55).	Eftersom	jeg	har	brugt	en	kvalitativ	

metode,	vil	svarene	kunne	være	af	subjektiv	karakter.	Derved	bliver	reliabiliteten	et	usikkert	

kvalitetskriterie	ud	fra	gentagelsesperspektivet.	Man	vil	nødvendigvis	ikke	få	de	samme	
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resultater,	hvis	man	gentog	undersøgelsen.	For	at	imødekomme	reliabiliteten	ved	min	

kvalitative	metode,	har	jeg	optaget	på	interviewene	på	lydfiler	(Bilag	D).			

3.1.2 Deltagende observation 
Da	jeg	tidligere	har	været	ansat	i	organisationen	gennem	mit	praktikophold,	har	jeg	allerede	

fra	starten	af	afhandlingen	haft	en	opfattelse	og	forståelse	af	organisationen	og	nogle	af	de	

mekanismer,	der	befinder	sig	i	talentudviklingsprocessen.	Den	deltagende	observation	er	sket	

gennem	mit	arbejde	i	Nordea	og	i	form	af	de	arbejdsmæssige	relationer	jeg	har	haft	til	

kollegaer,	nærmeste	leder	og	ledelsen.	Det	har	gjort	det	lettere	for	mig	at	sætte	den	data,	jeg	

har	indsamlet	både	hvad	angår	interviews	og	materiale	tilsendt	fra	Nordea,	ind	i	den	

observerede	kontekst.	Det	gør	at	jeg	konstant	kan	relatere	dataen	til	den	kontekst	jeg	indgik	i	

(Andersen,	2009;	157).	

	

3.1.3 Semistrukturerede interviews 
Semistrukturerede	interviews	har	til	opgave	at	indsamle	empiri	om	den	interviewedes	

livsverden	ud	fra	personens	eget	perspektiv	for	bedre	at	kunne	forstå	og	fortolke	det	

undersøgte	fænomen	(Kvale	&	Brinkmann,	2009;	143-144).	Forinden	mine	interviews,	har	jeg	

udarbejdet	en	interviewguides	(Bilag	B),	for	til	at	give	interviewpersonerne	en	større	forståelse	

af	interviewets	formål	og	retning.	Fordelen,	ved	at	jeg	benytter	mig	af	denne	type	interviews,	

er,	at	jeg	i	løbet	af	et	interview	kan	ændre	i	mine	spørgsmål	eller	hvilken	rækkefølge	de	

kommer	i,	alt	efter	situationen.	Derfor	følger	jeg	ikke	interviewguiden	slavisk,	men	benytter	

den,	som	en	slags	samtalestarter,	og	hvis	interviewene	undervejs	giver	anledning	til	at	følge	

nye	spor,	giver	det	semistrukturerede	interview	mulighed	for	at	følge	disse	og	gå	i	dybden	med	

emner,	der	kan	dukke	op	(Kvale	&	Brinkmann,	2009;	151-152).	Jeg	vil	dog,	som	udgangspunkt,	

gå	ud	fra	spørgeguiden,	for	at	få	besvaret	de	temaer	og	fænomener,	som	jeg	vil	undersøge.	

Derfor	vil	jeg	vende	tilbage	til	spørgeguiden,	når	jeg	føler,	at	jeg	har	fået	afklaring	på	de	nye	

spor,	jeg	finder	undervejs.	

3.2 Interviewguide og udvælgelse af respondenter 
For	at	kunne	gennemføre	et	forskningsinterview	med	henblik	på	at	indsamle	data	til	

afhandlingen,	var	det	nødvendigt	at	have	viden	om	emnet	(Kvale	&	Brinkmann,	2009;	Kap.	5).	

Selve	miljøet	omkring	YST-processen,	som	jeg	forsker	i,	har	jeg	fået	gennem	min	

kontaktperson	i	Nordea.	Her	havde	jeg	uformelle	telefonsamtaler	med	Patrik	Birgander	om	

YST-processen	for	at	få	et	overblik	over	talent	management	i	Nordea	og	få	et	mere	

dybdegående	kendskab	til	YST-processen,	end	det	jeg	havde	på	forhånd.	Dernæst	fik	jeg	et	
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dybere	kendskab	til	den	forskning,	der	er	lavet	om	emnet	via	den	sekundære	data,	som	

indeholder	beskrivelser	fra	Nordea	og	litteratur	om	emnet,	som	jeg	ikke	personligt	har	

indsamlet	(Andersen,	2009	s.	150-151).	Dette	er	en	del	af	min	sekundære	data.		

3.2.1 Interviewguides 
Jeg	har	i	udarbejdelsen	af	mine	interviewguides	taget	udgangspunkt	i	afhandlingens	tema.	

Gennem	den	anvendte	litteratur,	der	stammer	mest	fra	talent	management-	og	

læringsforskningen,	har	jeg	udarbejdet	en	lang	række	korte	og	åbne	spørgsmål,	som	skal	give	

interviewpersonerne	de	bedste	muligheder	for	at	svare	frit	om	emnerne.	Det	gør,	at	jeg	bedre	

kan	forstå	interviewpersonernes	syn	på,	hvordan	de	oplever	fænomenerne	i	deres	livsverdens.	

Jeg	kan	få	udfoldet	den	mening,	som	personen	har	til	emnerne,	jeg	undersøger	og	spørge	ind	

til	dem	uden	at	lægge	ordene	i	munden	på	dem.	Jeg	vil	derfor	kunne	fortolke	betydningen	af	

de	fænomener,	de	beskriver	ud	fra	deres	livsverden	(Kvale	&	Brinkmann,	2009;	151-155).	

Som	optakt	til	interviewene	har	jeg	tilsendt	interviewpersonerne	interviewguiden	på	forhånd,	

således	de	havde	mulighed	for	at	tænke	over	spørgsmålene	før	interviewene	og	muligvis	

forberede	sig	på	spørgsmål,	som	fx	”	Hvordan	blev	din	udviklings-	og	karriereplan	udviklet?”.	Et	

spørgsmål	som	dette	vil	for	nogle	interviewpersoner	være	en	del	år	tilbage,	at	de	har	fået	

udarbejdet	denne	plan,	og	derfor	kan	det	være	en	fordel	at	kunne	forberede	sig	på	inden	

interviewet.	Derudover	kan	det	også	være	en	fordel,	at	interviewpersonerne	kan	reflektere	

over	spørgsmålene	på	forhånd	og	derved	komme	med	svar,	der	har	mere	dybde	og	konsistens.	

Ulempen	ligger	dog	i,	at	nogle	svar	kan	være	for	gennemtænkte	og	forberedte	og	derfor	ikke	

så	ærlige,	som	man	gerne	vil	have.	Jeg	ser	dog	langt	flere	og	stærkere	fordele	end	ulemper	i	at	

sende	interviewguides	på	forhånd.	

	

Generelt	har	jeg	brugt	mine	spørgsmål	som	samtalestartere	og	dermed	ikke	lagt	en	meget	

struktureret	og	formel	vej.	Jeg	har	haft	fokus	på,	at	vi	sammen	har	skabt	vores	samtale	og	

gennem	den	relation,	kan	gøre	det	muligt	at	åbne	op	for	de	emner,	som	den	interviewede	

gerne	vil	føre	dialog	omkring,	men	samtidig	sikre,	at	det	sker	inden	for	de	relevante	rammer.	

For	at	sikre	dette,	har	jeg	fulgt	op	på	svarene	og	udtalelserne	fra	de	interviewede.	

	

3.2.2 Udvælgelse af interviewpersoner 
Da	det	er	gennem	mine	interviews,	at	det	meste	af	min	empiriske	data	er	indsamlet	(primære	

data),	er	det	naturligvis	vigtigt	at	få	interviewet	de	rigtige	personerne	fra	organisationen.	Jeg	

har	i	samarbejde	med	min	kontaktperson	i	Nordera	diskuteret,	hvem	jeg	skulle	interviewe	og	
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hvor	mange.	Vi	har	diskuteret,	hvor	mange,	der	skulle	interviewes	og	hvor	fra	i	organisationen	

de	forskellige	personer	skulle	komme	fra,	for	også	at	få	meninger	og	synspunkter	fra	flere	

forskellige	steder	i	organisationen.	Da	jeg	er	begrænset	i	min	omfang	af	viden	om	

organisationen,	har	min	kontaktpersonen	fundet	frem	til	hvilke	personer,	der	kunne	være	

interessante	for	mig	at	interviewe.	De	personer	vi	nåede	frem	til,	har	jeg,	efter	deres	accept	til	

min	kontaktperson,	taget	kontakt	til	for	at	sætte	interviewene	op.	

Jeg	har	interviewet	de	tre	tidligere	beskrevet	interessenter	i	processen.	Jeg	har	opdelt	dem	i	

henholdsvis	YST	(talenterne),	Ledere	(ledere)	og	HR	(HR).	

Nedenfor	har	jeg	opstillet	en	tabel	for	at	give	et	overblik	af	de	personer,	jeg	har	interviewet,	og	

som	jeg	i	det	næste	vil	beskrive	yderligere.		

Figur	6:	Oversigt	over	interviews	

Interview	gruppe	 Navn	 ID	 Interview	

type	

Nationalitet	

YST	 Michael	Heidrich	 MH	 Telefon	 Dansk	

YST	 Lisa	Karlsen	 LK	 Face-to-face	 Norsk	

YST	 Randi	Marjamaa	 RM	 telefon	 Norsk	

YST	 Anders	Meinert	

Jørgensen	

AJ	 Face-to-face	 Dansk	

YST	 Sameli	Maenpaa	 SM	 Telefon	 Finsk	

Ledere	 Mads	Kaagaard	 MK	 Face-to-face	 Dansk	

Ledere	 Ellen	Pløger	 EP	 Face-to-face	 Dansk	

HR	og	

kontaktperson	

Patrik	Birgander	 PB	 telefon	 Svensk	

	

3.2.2.1 Interviewgruppe ”YST” 
Den	største	del	af	min	interviews	er	foregået	med	medarbejdere,	som	har	været	en	del	af	YST-

processen	og	stadig	har	ansættelse	i	Nordea.	Jeg	har	interviewet	tre	personer,	der	har	deltaget	
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på	forskellige	år	i	YST-processen,	henholdsvis	årsgang	2010,	2011,	og	2012.	Dette	for	at	få	et	

mere	nuanceret	syn	på	YST-processen	og	sikre,	at	jeg	har	indsamlet	data	fra	flere	forskellige	

forløb.	Dernæst	har	jeg	interviewet	en	person,	som	har	skiftet	virksomhed	efter	at	have	været	

igennem	processen.	Siden	implementeringen	af	YST-processen	er	der	2	personer,	der	efter	

deltagelse	i	processen,	der	har	forladt	virksomheden	(Bilag	A6,	s.	2).	Det	var	mit	oprindelige	

mål	at	interviewe	begge	personer.	Det	var	dog	ikke	muligt	at	opsætte	et	interviews	med	begge	

personer.	Den	sidste	jeg	har	interviewet,	er	en	person,	der	har	været	nomineret	til	YST-

processen,	men	som	i	assessment-fasen	er	blevet	fravalgt.		

3.2.2.2 Interviewgruppe – Ledere 
Det	har	også	været	vigtigt	for	mig	at	få	indsamlet	data	om	ledernes	syn	på	YST-processen.	Det	

har	været	muligt	for	mig	at	interviewe	to	ledere	fra	ledelsesniveau	22.	De	har	begge	haft	YST’er	

i	både	første	og	andet	led	af	deres	teams.	Det	vil	sige,	at	de	har	været	ledere	for	YST’ere	og	

været	ledere	for	ledere,	der	har	haft	YST’er	i	deres	teams.	

Det	har	givet	mulighed	for	at	interviewe	ledere,	som	indirekte	har	været	i	kontakt	med	YST-

processen,	og	derfor	et	anderledes	syn	på	denne,	end	de	andre	jeg	har	interviewet.	Dernæst	

giver	det	mulighed	for	at	få	indblik	i,	hvad	deres	rolle	er	i	forhold	til	talentudvikling	og	

indflydelsen	på	talenternes	læringsprocessor.	

3.2.2.3 Interviewgruppe – HR 
Det	sidste	led	i	min	interviewproces,	har	jeg	interviewet	Patrik	Birgander,	der	også	er	min	

kontaktperson,	for	at	få	indsamlet	data	fra	organisationens	HR-del.	Her	har	det	været	formålet	

at	få	indsamlet	informationer	om	selv	YST-processen,	og	hvorledes	det	er	udtænkt	at	skulle	

fungere	og	hvilke	roller	de	tre	parter	har	i	processen.	Dernæst	er	interviewet	blevet	brugt	på	at	

komme	bag	om	selv	processen	og	få	et	indblik	i	hensigten	med	de	forskellige	dele	af	YST-

processen.	

Det,	at	jeg	interviewer	personer	fra	de	forskellige	interessenter,	er	med	til	at	øge	min	

repræsentativitet.	På	denne	måde	sikre	jeg,	at	jeg	kan	få	alle	vinkler	fra	de	tre	parter	med.		

3.2.2.4 Selve interviewsituationen 
Starten	på	et	interview	er	afgørende	for,	hvordan	interviewet	vil	forløbe	og	granden	af,	hvor	

vellykket	et	interview	man	vil	få.	Det	er	vigtigt	at	skabe	en	tryghed	og	en	atmosfære,	der	giver	

den	interviewede	mulighed	og	lyst	til	at	berette	om	personen	holdninger	og	synspunkter	

(Kvale	&	Brinkmann,	2009,	148-149).	Derfor	har	jeg	haft	det	som	et	stort	fokuspunkt,	at	
																																																													
2	Slutmålet	for	YST’erne	er	at	blive	leder	på	niveau	2	
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indlede	mine	interviews	med	en	briefing,	hvor	jeg	har	fortalt	om	min	baggrund,	min	afhandling	

og	formålet	med	interviewet.	Desuden	har	jeg	i	mine	åbningsspørgsmål	haft	korte	og	åbne	

spørgsmål,	som	skulle	være	med	til,	at	den	interviewede	kunne	begynde	med	emner,	som	

personen	føler	sig	tryg	og	stærk	i.	

Til	at	indsamle	og	registrere	mine	interviews	har	jeg	optaget	dem	via	digitale	programmer,	

hvilket	giver	mulighed	for	at	have	fokus	på	at	lytte	og	fortolke	på	de	udtalelser,	som	den	

interviewede	kommer	med.	Dermed	kan	jeg	stille	mine	opfølgende	spørgsmål	skarpere	og	

hurtigere,	da	jeg	ikke	samtidig	skal	bruge	tid	på	at	lave	mange	og	længere	notater	(Kvale	&	

Brinkmann,	2009,	200-201).	

Jeg	har,	som	udgangspunkt,	gerne	ville	afholde	mine	interviews	face-to-face,	da	det	giver	

bedre	mulighed	for	en	mere	tillidsfuld	og	åben	samtale	med	interviewpersonerne.	Da	jeg	har	

interviewet	personer	fra	hele	Norden	(Danmark,	Norge,	Sverige	og	Finland),	har	det	ikke	altid	

været	muligt	at	lave	face-to-face	interviews,	og	jeg	har	derfor	været	nødsaget	til	at	udføre	

interviews	over	telefonen.	Det	har	medført,	at	de	interviews,	der	er	blevet	udført	gennem	

telefonopkald,	er	blevet	mindre	personlige,	da	man	ikke	når	at	få	opbygget	et	tillidsbånd,	der	

kan	skabe	mere	åbenhed	og	intimitet	(Kvale	&	Brinkmann,	2009,	168-169).	Dermed	ikke	sagt,	

at	det	ikke	har	været	muligt	at	skabe	viden	i	de	interviews,	som	er	gennemført	via	telefon,	

men	det	er	noget,	som	jeg	vil	være	opmærksom	på	i	analysen	af	min	empiriske	indsamling.		

Jeg	har	desuden	foretaget	en	række	af	interviewene,	på	engelsk,	da	ikke	alle	mine	

interviewpersoner	var	danskere.	Det	ville	have	været	muligt	at	udføre	interviewene	på	vore	

skandinaviske	sprog,	men	for	at	mindske	risikoen	for	misforståelse	mellem	dansk,	norsk	og	

svensk,	har	jeg	udført	interviewene	på	engelsk.	Jeg	ser	dog	ikke	de	store	negative	effekt,	da	

alle	mine	interviewpersoner	kunne	flydende	engelsk.	

Interviewpersoneners	nationalitet	kan	også	have	en	indflydelse	på	udfaldet	af	et	interview.	At	

udføre	tværfaglige	interviews,	kan	have	en	betydning	for	relationen	mellem	interviewer	og	

interviewpersonen.	Det	kan	både	ske	i	verbal	og	nonverbal	kontekst.	Det	kan	være	i	

oversættelsen	eller	forståelsen	af	et	engelsk	ord	i	denne	sammenhæng,	hvor	betydning	af	et	

ord	kan	fortolkes	anderledes.	I	den	nonverbale	kontekst	kan	ens	kropssprog	have	forskellige	

betydning	alt	efter	ens	kultur	(Kvale	&	Brinkmann,	2009,	164-165).	I	denne	sammenhæng	ser	

jeg	dog	ikke	de	nordiske	kulturer	til	at	være	så	forskellige	fra	hinanden,	at	det	har	afgørende	
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betydning	for	interviewene.	Desuden	arbejdes	der	i	Nordea	koncernen	og	i	YST-processen	

tværligt	sammen	med	alle	nordiske	nationaliteter	og	kulturer.	

3.2.3 Behandling af data 
Jeg	har	i	min	behandling	af	den	indsamlede	empiriske	data	benyttet	mig	af	gentagende	

gennemlytning	og	noteringer	af	vigtige	og,	efter	mine	fortolkninger,	betydningsfulde	

udtalelser.	Jeg	har	ved	første	gennemlytning	blot	fokuseret	på	at	begribe	og	forstå	de	

interviews,	som	jeg	har	indhentet.	Efterfølgende	har	jeg	via	flere	gennemlytninger	noteret	og	

tematiseret	de	udsagn	og	svar,	som	interviewpersonerne	er	kommet	med	i	skemaer	ud	fra	de	

spørgsmål,	som	de	er	blevet	stillet.	Dette	kan	ses	i	alle	Bilag	C,	hvor	jeg	har	skematiseret	hver	

enkelt	interview	og	samlet	de	relevante	kommentarer	i	felter.		Igennem	denne	proces	får	jeg,	

som	interviewer,	en	endnu	større	rolle	i	produktion	af	den	indsamle	data,	hvilket	stemmer	

overens	med	den	hermeneutiske	videnskabsteori.	Det,	at	jeg	benytter	mig	af	gentagne	

gennemlytning	af	interviewene	og	notere	de	vigtigste	pointer,	skal	ikke	ses	som	bias,	men	som	

en	mulighed	for	et	selektivt	filter,	i	interviewets	emner	og	formål	(Kvale	&	Brinkmann,	2009,	

201).	Det	har	også	givet	mig	et	større	overblik	af	alle	mine	interviews,	og	jeg	har	personligt	haft	

lettere	ved	at	anskue	de	forskellige	svar	på	de	samme	typer	spørgsmål.	

3.2.4 Analysestrategi 
Jeg	har	valgt	at	dele	min	analyse	op	i	to	dele	for	bedre	at	kunne	besvare	min	

problemformulering.	Jeg	har	valgt	bruge	den	første	del	af	min	analyse	i	afhandlingen	til	at	

starte	ud	med	en	beskrivende	analyse,	hvor	jeg	beskriver	og	analyserer	Nordeas	intentioner	og	

tanker	bag	de	roller,	som	de	tre	parter	(YST-talentet,	mellemlederen	og	HR)	har	i	YST-

processen.	Her	inddrager	jeg	mange	af	de	udsagn,	som	jeg	har	fra	interviewet	med	PB	(Bilag	

D1),	som	er	den	ansvarlige	person	for	YST-processen	i	Nordea.	Her	vil	jeg	inddrage	en	del	af	

min	teori	for	at	understøtte	de	tanker	og	ideer,	som	Nordea	har	til	de	tre	parters	indflydelse	på	

udviklingen	af	YST’erne.		

I	den	anden	del	af	afhandlingens	analyse	vil	jeg	inddrage	de	alle	interviewene	for	at	få	en	

forståelse	for,	hvordan	både	lederne	og	talenterne	selv	oplever	YST-processen	og	for	at	forstå,	

hvordan	de	både	afviger	og	supporterer	hele	grundtanken	ved	processen	og	udviklingen	af	

talenterne.	Jeg	vil	bruge	citater	fra	interviewene	til	at	belyse	og	diskutere	disse	

uoverensstemmelser.	Jeg	vil	samtidig	inddrage	relevant	teori,	der	skal	være	med	til	at	

underbygge,	forstå	og	forklare,	hvorfor	det	kan	være	svært	at	få	YST-processen	til	at	følge	de	

tanker	og	ideer,	som	Nordea	har	til	denne.	Jeg	vil	også	bruge	teorien	til	at	afdække	de	
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forskellige	nuancer	af	udsagn,	de	forskellige	interviewpersoner	kommer	med,	og	hvorfor	de	

kan	opleve	de	samme	begivenheder	eller	handlinger	på	forskelligvis.		

Denne	analysestrategi	har	jeg	valgt	for	bedst	muligt	at	kunne	besvare	min	problemformulering	

i	den	efterfølgende	konklusion.	

3.3 Afgrænsning 
Min	problemidentifikation	i	afhandlingen	kan	indebærer	mange	elementer,	som	har	

indflydelse	og	konsekvens	på	YST-processen.	Grundet	et	tids	–	og	ressourcemæssigt	aspekt,	vil	

det	ikke	være	muligt	for	mig	at	nå	rundt	omkring	det	hele.	Jeg	afgrænser	mig	derfor	bevidst	for	

nogle	særlig	områder	inden	for	mit	emne.	Afhandlingen	afgrænser	sig	til	kun	at	beskæftige	sig	

med	Nordeas	YST-proces,	der	sigter	efter	at	udvikle	ledere	til	Nordeas	ledelses	niveau	2.		

I	selve	YST-processen	afgrænser	jeg	fra	at	undersøge	nærmere	på	indholdet	i	

udvælgelsesprocessen	i	Nordeas	YST-proces,	da	jeg	har	lagt	fokus	på	den	problemstilling,	der	

ligger	i	selve	talentudviklingen	i	YST-processen.	Jeg	vil	dog	inddrage	et	interview,	der	er	

foretaget	med	en	af	de	medarbejdere,	der	blev	nomineret	til	processen,	men	fravalgt	i	

udvælgelsesprocessen.	Jeg	vil	bruge	dette	interview	til	at	hjælpe	mig	med	at	forstå	

mellemlederens	rolle	i	YST-processen.	

Afhandlingen	beskæftiger	sig	hovedsageligt	med	hvilken	rolle	talenterne,	deres	nærmeste	

leder	og	HR	har	i	YST-processen	og	udviklingen.	Jeg	vil	også	komme	ind	på	topledelsen	og	

mentorernes	opgave,	men	kun	der	hvor	det	har	relevans	for	de	tre	parters	rolle	i	YST-

processen.		

Begrebet	talent	management/talent/talentudvikling	har	længe	været	en	både	teoretisk	og	

praktisk	debat	–om	begrebet	”talent”	er	tillært	eller	ej.	Denne	debat	vil	jeg	også	afgrænse	mig	

fra.		

Afslutningsvis	har	jeg	ikke	i	sinde,	på	baggrund	af	min	videnskabsteoretiske	perspektiv,	at	

komme	anbefalinger	og	retningslinjer	for	hvordan,	Nordea	bør	anvende	og	tilrettelægge	deres	

YST-proces.	Det	er	derimod	hensigten	med	denne	afhandling	at	forstå	og	fortolke	de	

mekanismer	og	forhold	for	de	udfordringer,	der	ligger	i	processen	med	specielt	fokus	på	

mellemlederens	indflydelse	og	rolle.	
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	 Den	psykologiske	kontrakt	

	

Employability	

	

Lederfærdigheder	

	

Coaching	

	

Læring	
	

Erfaringsbaseret	læring	
	 	

Situeret	læring	

	

6	drivers	

	

Selvledelse	og	ledelse	af	selvledende	medarbejdere	

4.0 Teori 
De	valgte	teorier	skal	belyse,	hvorledes	de	tre	parters	involvering	og	interesse	i	YST-processen	

kan	skabe	komplikationer	i	udviklingen	af	talenterne.	Teorierne	skal	til	sammen	analysere	

Nordeas	YST-proces	fra	henholdsvis	talentets	side,	mellemlederens	og	HR’s	side.	For	at	kunne	

belyse	de	tre	vinkler	bedst	muligt,	har	jeg	valgt	at	inddrage	forskellige	teorier.	Jeg	vil	her	se	

nærmere	på	hvordan	de	tre	interessenters	indflydelse	og	ansvar	i	udvikling	af	talentet	er.		

Jeg	inddrager	teori	om	selvledelse,	da	jeg	finder	mange	ligheder	i	selvledelse	og	den	

processuelle	tilgang	Nordea	har	til	deres	YST-proces,	hvor	ansvaret	for	talentudviklingen	

lægges	over	på	talentet	selv.	Det	kan	selvledelsesteorien	være	med	til	at	belyse	betydningen	

og	årsagen	heraf.		

Jeg	har	fundet	frem	til	6	vigtige	drivers	(også	kaldet	motivationsfaktorer)	som	påvirker	

talentet.	Disse	faktorer	skal	være	med	til	at	belyse	drivkraften	i	talents	udvikling.	Derefter	vil	

jeg	inddrage	jeg	teori	om	læring,	coaching,	lederfærdigheder	og	employability;	Disse	teorier	

skal	være	med	til	at	belyse,	hvordan	det	daglige	arbejde	og	den	daglige	kontakt	som	talentet	

og	mellemledere	i	mellem	har,	er	af	afgørende	betydning	for	udfaldet	af	udviklingen.	Jeg	vil	

også	inddrage	teori	om	den	psykologiske	kontrakt	for	at	analysere,	hvordan	det	at	være	YST’er	

har	betydning	for	tilknytningen	til	organisationen.	

Figur	7:	Teorioversigt:	
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4.1 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 
Jeg	har	valgt	at	inddrage	teori	omkring	selvledelse	i	min	afhandling,	da	det	skal	være	med	til	at	

afdække	og	undersøge,	hvordan	den	processuelle	tilgang	til	talent	management	bidrager	til	

udvikling	af	YST’erne	i	Nordea.	I	og	med	at	Nordea	inddrager	den	enkelte	medarbejder	

(talentet)	mere	i	sin	egen	talentudvikling,	og	ansvaret	derved	flyttes,	bliver	det	interessant	at	

undersøge	nærmere,	hvordan	selvledelse	er	en	del	af	denne	strategi	i	udviklingen	af	de	

kommende	ledere	i	Nordea.	

Hvor	selvledelse	kommer	i	spil	ved,	at	talenterne	får	mere	frihed	og	selv	bestemmer,	hvor	

meget	de	ligger	i	processen,	ses	den	strategiske	selvledelse,	som	måden	hvorpå	man	leder	de	

selvledende	medarbejdere.	Denne	del	vil	fokusere	på,	hvordan	mellemlederen	skal	agere	i	

håndtering	af	de	selvledende	talenter.		

4.1.1 Selvledelse 
Ifølge	Sennett	ses	mennesket	som	et	udviklingsprojekt,	hvor	man	konstant	kan	forbedre,	

optimere	eller	være	mere	produktiv	og	effektiv.	Det	er	ikke	længere	blot	arbejdet	det	handler	

om	–	men	”personlighedens	nedsmeltning”,	hvor	arbejdslivet	og	privatlivet	flyder	sammen.	

Han	mener,	at	det	i	dag	er	vigtigt,	at	medarbejdere	er	både	fleksible	og	omstillingsparate	til	

omverden	og	sine	arbejdsopgaver.	Eftersom	at	arbejdet	bliver	mere	fleksibelt,	er	det	også	

nødvendigt,	at	ledelse	af	arbejdet	også	bliver	fleksibel	(Kristensen,	2014,	s.	137).		

Sennett	skildrer	tre	forskellige	former	for	fleksibilitet:	kontinuerlig	genopfindelse	af	

organisationen	(organisationsændringer	stopper	aldrig),	fleksibel	specialisering	af	produktion	

(omstilling	af	produktionsapparatet	til	kundernes	omskiftelige	behov),	og	magtkoncentrering	

uden	centralisering	(organisationen	er	blevet	et	netværk).	Disse	nye	former	for	fleksibilitet	kan	

give	konsekvenser	for	medarbejderen,	da	grænsen	mellem	arbejdslivet	og	privatlivet	flyder	

sammen.	Denne	sammensmeltning	gør,	at	medarbejderen	i	langt	højere	grad	bliver	nødt	til	at	

kunne	sætte	grænser	for	sig	selv	og	omverden	i	forhold	til	arbejdets	udbredelse	(Kristensen,	

2014,	s.	137).	

Disse	grænser	bliver	medarbejderens	selvkontrol,	hvor	det	førhen	har	været	en	

ledelsesmæssig	fremmedstyret	kontrol.	Kontrollen	(selvkontrollen)	kan	nu	i	højere	grad	findes	

gennem	normer	og	værdier,	som	medarbejderen	selv	er	med	til	at	opstille.	Der	er	ikke	længere	

denne	tydelige	adskillelse	mellem	leder,	som	kontrollerer	medarbejder,	og	medarbejder,	som	

bliver	kontrolleret	(Kristensen,	2014,	s.	138).	
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Dette	kan	ses	i	forhold	til	McGregors	syn	på	selvledelse	som	en	motivationsfaktor.	Et	

ledelsessystem	kan	være	med	til	at	forme,	hvordan	medarbejderen	tænker.	Jo	mere	den	

enkelte	medarbejder	oplever	at	have	kontrol	over	sine	arbejdsopgaver,	og	de	bidrager	til	

realisering	af	personlige	drømme/ambitioner,	jo	mere	vil	den	enkelte	medarbejder	også	yde	

ekstra	i	arbejdet.	Hvorimod	hvis	man	bliver	kontrolleret	og	overvåget	–	vil	den	enkelte	

medarbejder	reagere	ved	kun	at	lave	det,	som	man	skal	eller	bliver	målt	på	(Kristensen,	2014,	

s.	140).	

4.1.2 Strategisk ledelse af selvledende medarbejdere 
Selvom	selvledelse	lægger	op	til,	at	den	enkelte	skal	kunne	lede	sig	selv,	er	det	stadig	

nødvendigt	at	blive	ledt.	Det	er	væsentligt,	at	lederen	giver	medarbejderen	løbende	feedback,	

så	pågældende	ved	hvordan	arbejdsopgaverne	skal	løses,	samt	at	medarbejderen	får	en	

forståelse	af,	hvorfor	arbejdsopgaverne	skal	løses	på	en	bestemt	måde.	Pointen	er	her,	at	man	

ikke	behøver	at	bekymre	sig	eller	kontrollere,	hvorvidt	medarbejderen	får	løst	en	opgave,	men	

om	hvorvidt	medarbejderen	opnår	de	rigtige	resultater.	Feedback	skal	bruges	for,	at	den	

selvledende	medarbejder	kan	sætte	opgaverne	i	en	strategisk	kontekst,	således	der	skabes	

værdi	for	virksomheden,	og	ikke	kun	for	medarbejderen	selv.	Derved	bliver	lederens	rolle	ikke	

uundværlig,	da	denne	skal	være	med	til	at	sætte	de	rette	rammer	for	virksomheden.	Den	

strategiske	del	ses	ved,	at	medarbejderen	skal	forstå,	hvorfor	de	er	i	virksomheden,	hvem	de	

er	til	for	og	hvordan	de	kan	skabe	værdi	for	virksomheden	(Kristensen	og	Pedersen,	2013;	s.	

163-164).	

Strategisk	ledelse	kan	også	skabe	vanskeligheder	og	blive	et	dilemma	fra	lederens	side	af.	

Lederen	skal	kunne	hjælpe	den	selvledende	medarbejder	med	at	prioritere	og	afgrænse	

arbejdsaktiviteter,	men	aldrig	blive	bestemmende.	Lederens	opgave	bliver	at	hjælpe	

medarbejderen	med	at	forstå	den	sammenhæng,	som	arbejdsopgaverne	indgår	i	både	

organisatorisk	og	forretningsmæssigt	(Kristensen	og	Pedersen,	2013;	s.	160).		

Ikke	når	lederen	skal	hjælpe	medarbejderen	med	at	lede	sine	aktiviteter,	er	det	væsentligt,	at	

lederen	har	fokus	på	resultaterne	som	skabes	af	medarbejderen.	På	den	måde	kan	ledelse	af	

selvledende	medarbejdere	begynde,	ved	at	lederen	forstår	den	indvirkning,	som	ledelsen	har	

på	medarbejderens	evne	til	at	skabe	resultater	(Kristensen	og	Pedersen,	2013;	s.	169-170).	For	

at	kunne	lede	selvledende	medarbejdere,	må	man	som	leder	hele	tiden	sætte	forretningen	

først	(Kristensen	og	Pedersen,	2013;	s.	170).	
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4.2 6 Drivers i talentudvikling 
Dette	afsnit	vil	gå	nærmere	i	dybden	med	hvad,	der	driver	talenterne	til	at	ville	investere	tid	og	

ressourcer	på	deres	udvikling.	Jeg	vil	bruge	teori	fra	”Corporate	Leadership	Council”	(CLC,	

2005)	”The	War	for	Talent”	(Michaels,	et.	al.,	2005),	”Talent	or	Trumf”	(Andersen	et	al.,	2002),	

”Talent	udvikling	i	praksis”	(Grønbeck,	et	al.,	2007)	til	at	forklare	de	6	drivers.		

Jeg	har	fundet	frem	til	6	drivers,	der	medvirker	til	at	talenterne	investerer	i	deres	egen	

udvikling.	De	6	drivers	er	som	følgende:	”challenging	job”	(udfordrende	job),	”development	

plan”	(udviklingsplan),	”immediate	manager”	(nærmeste	leder),	”network”	(netværk),	”top	

management”	(topledelsen)	og	”training”	(træning).	Disse	drivers	påvirker	og	har	indflydelse	

på	talentudvikling.	Dette	ses	i	sammenhæng	af	afhandlingens	videnskabsteoretiske	ståsted,	

hvor	social	konstruktivismen	lægger	vægt	på	viden	som	flydende	og	afhængig	af	anerkendelse,	

fortolkning	og	forståeligt	i	en	social	kontekst.		

Figur	6:	6	Drivers	

	

De	forskellige	drivere	er	sammenflettede	og	påvirker	hinanden,	hvilket	også	kan	gøre	det	

svært	at	skelne	helt	mellem	dem.		

4.2.1 Challenging job 
Det	at	have	et	udfordrende	job,	ses	som	en	vigtig	faktor	for	et	talent.	Udfordringen	i	jobbet	

bør	dannes	således,	at	der	også	gives	tid	til	refleksion	og	dybdegående	arbejde	med	

opgaverne.	CLC	(CLC,	2005)	fandt	frem	til	at	opgaver,	som	udfordrer	den	enkelte	medarbejder,	
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og	som	er	i	overensstemmelse	med	medarbejderens	udviklingsområder	(bygger	på	

kernekompetencer),	har	en	stor	indflydelse	på	både	engagement	og	ambition.	En	vigtig	pointe	

er	også,	at	opgaverne	ikke	bør	være	for	udfordrende,	således	at	det	kan	opleves	som	et	

nederlag	eller	frygt	for	ikke	at	blive	en	succes	(Johnson,	2005	s.	3).	

”Challenging	job”	handler	om	at	sikre	den	talentfulde	medarbejder	en	stejl	læringskurve,	

diversificerede	udfordrende	opgaver,	som	også	giver	udbytte	til	organisationen,	og	at	

strukturere	udfordringerne.	Denne	driver	er	den	mest	udviklende	på	det	individuelle	plan	for	

medarbejderen.		

4.2.2 Development plan 
En	udviklingsplan	kan	ses	som	et	værktøj,	som	alle	medarbejdere	bør	have	og	have	fokus	på.	

Planen	bør	sikre,	at	talentet	ser	og	forstår	en	forbindelse	mellem	de	strategiske	mål	og	

talentets	egne	personlige	mål	(Grønbeck	et	al.,	2007	s.	46).	Det	kan	være	en	svær	opgave	for	

”immediate	manager”	at	lave	udviklingsplanen,	da	virksomhedens	overordnede	mål	skal	

kobles	til	lederens	egen	afdeling	samt	individets	opgaver.	CLC	pointerer,	at	en	dårlig	

udviklingsplan	er	værre	end	ikke	at	have	en	plan	(CLC,	2005).				

	

4.2.3 Immediate manager 
”Immediate	manager”	er	den	leder	som	har	det	daglige	ansvar	og	kontakt	med	talentet,	og	

som	fastsætter	rammerne	for	udviklingen.	Denne	driver	er	også	væsentlig	for	individet,	da	

lederen	kan/skal	ses	som	en	rollemodel	og	engagerede	coach,	som	netop	kan	guide	og	give	

konstruktiv	feedback	på	de	udfordrende	opgaver	til	talentet.	Troværdighed,	integritet,	

følelsesmæssig	intelligens	og	engagement	er	nogle	af	de	færdigheder,	som	det	er	vigtigt,	at	

lederen	besidder	for	at	kunne	hjælpe	talentet	(Andersen	et	al.,	2002	s.	165-177).		

4.2.4 Network 
Talenter	bør	interagere	med	hinanden	på	regelmæssig	basis.	Både	virksomhedens	interne	

netværk	i	form	af	vidensdeling	på	ideer	og	projekter,	men	også	ekstern	inspiration	fra	

personlige,	akademiske	og	andre	netværk	er	vigtige.	Disse	former	for	netværk	er	med	til	at	

sikre	at	medarbejderen	kan	få	erfaring	og	kompetencer	til	at	løse	komplekse	opgaver,	men	

samtidig	også	lære	om	nye	tendenser	og	få	ny	indsigt	(Johansen,	2008).		

Denne	driver	bør	man	ikke	undervurdere,	da	det	kan	være	en	meget	omkostningseffektiv	

måde	at	udvikle	medarbejderen	på.	Succesfuld	netværk	og	”networking”	vil	give	en	positiv	

effekt	på	engagement,	ambitioner	og	adfærd	(CLC,	2005	s.	62).		
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Igen	ses	det	social	konstruktivistiske	perspektiv	i	driveren,	ved	at	viden	opstår	igennem	

deltagelse	ved	forskellige	sociale	kontekster.			

4.2.5 Training 
Uddannelse	skal	ikke	her	ses	som	en	traditionel	form	for	træning.	Virksomheder	bør	

genoverveje	den	traditionelle	måde	at	træne/uddanne	deres	medarbejdere	på	(Michaels,	et	al.	

2005	s.	95).	Ved	denne	nyere	måde	at	træne	sine	medarbejdere	på,	bør	man	anvende	

værktøjer	som	coaching,	dialog,	sparring	mm.	Det	er	væsentligt,	at	den	talentfulde	

medarbejder	uddannes	til	at	reflektere	og	se	nye	måder	at	løse	udfordringer,	baseret	på	

strategiske	vigtige	opgaver.	For	at	dette	kan	lade	sig	gøre,	er	det	vigtigt	at	der	er	en	”dag-til-

dag”-forbindelse	mellem	uddannelsen/træningen,	udviklingsplanen	og	de	daglige	opgaver	som	

medarbejderen	har.		

4.2.6 Top management 
Hovedfokus	hos	”top	management”	er	at	sikre,	at	rammerne	for	talentudvikling	er	på	plads.	

Det	er	vigtigt,	at	der	ses	et	organisatorisk	engagement	fra	øverste	niveau,	herunder	

vigtigheden	ved	at	udvikle	medarbejderen/talentet	(Andersen,	et	al,	2002	s.	168).			

4.3 Læring 
Jeg	har	i	afhandlingen	valgt	at	benytte	mig	af	læringsteori	for	at	undersøge	og	diskutere,	

hvorledes	Nordea	kan	drage	nytte	af	læringsteorien	i	deres	udvikling	af	de	største	talenter	i	

organisationen.	Dette	skal	være	med	til	at	belyse,	hvordan	talenterne	udvikler	sig	i	form	af	at	

lære	både	fra	YST-processen,	men	også	gennem	deres	oplevelser	og	erfaringer	i	det	daglige	

arbejde	i	organisationen.	

Jeg	har	inddraget	to	typer	af	læringsteorier	i	min	afhandling,	henholdsvis	erfaringsbaseret	

læring	og	situeret	læring.	Jeg	benytter	mig	af	David	Kolbs	erfaringsbaseret	læringsteori	fra	

1984	(Walhgren	et.	al.,	2002),	som	kan	betegnes	som	en	kognitiv	læringsteorien,	der	fokuseres	

på	den	erkendelsesprocessen	som	individer	gennemgår	i	læringssammenhæng.	Situeret	læring	

fremstiller	jeg	ud	fra	Lave	&	Wengers	teori	(Hermansen,	1998;	s.	151-159).	Det,	som	adskiller	

Lave	&	Wengers	situeret	læring	fra	andre	læringsteorier,	er,	at	de	ikke	forstår	læring	som	en	

individuelproces,	der	opstår	som	et	kontekstuafhængigt	fænomen.	Enhver	handlen	er	udført	

ud	fra	en	social	sammenhæng,	og	dermed	skal	læringsprocessor	anskues	som	sociale	

processer.	
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De	to	teorier	skal	være	med	til	at	kunne	belyse	den	læringsproces,	som	YST’erne	i	Nordea	

gennemgår,	både	med	en	forståelse	af	læring	som	en	kognitiv	behandling	ud	fra	Kolbs	

erfaringsbaseret	læringsteori,	men	samtidig	også	kunne	forstå	læringsprocesserne	ud	fra	de	

sociale	processer	de	foregår	i,	som	jeg	ved	hjælp	af	situeret	læring	kan	belyse.	Dernæst	skal	

læringsteorierne	være	en	indgangsvinkel	til	coachingteorien.	

4.3.1 Kolbs erfaringsbaseret læringsteori	
David	A.	Kolbs	erfaringsbaseret	læringsteori	bygger	på,	at	læring	ikke	kun	kommer	fra	

uddannelse,	men	at	læring	foregår	i	hele	individets	liv	og	er	en	proces,	der	forbinder	

uddannelse,	arbejde	og	personlig	udvikling	(Wahlgren	et	al.	2002;	127).	Kolbs	læringsteori	

bygger	på	Piaget,	Dewney	og	Lewins	læringsopfattelser	og	sammenfatter	de	tre	til	at	

indeholde	fire	forskellige	faser,	hvor	hver	fase	repræsenterer	en	evne.	Det	hele	indfanger	han	i	

en	læringscirkel,	der	indeholder	de	fire	stadier;	forståelse,	opfattelse,	meningstilskrivelse	og	

ekspansion	(Illeris,	2006;	93).	

Kolbs	teori	bygger	på	et	stærkt	teoretisk	grundlag,	som	beskæftiger	sig	med	fire	væsentlige	og	

meget	forskellige	kompetencer,	der	har	indflydelse	på	et	individs	læring	(Illeris,	2006;	101).	Et	

af	hovedelementerne	i	Kolbs	teori	er	refleksion	af	en	persons	læring.	I	læringsprocessen	skal	

YST’erne	kunne	bevæge	sig	mellem	at	være	aktør	og	observatør	for	at	reflektere	over	

læringsprocessen	og	derved	lære	af	oplevelserne.	YST’erne	laver	derved	en	både	fremadrettet	

og	bagudrettet	sammenhæng	mellem,	hvad	de	gør,	og	hvad	de	forstår	som	konsekvens	deraf	

(Wahlgren	et	al.	2002;	130).	

Hvis	man	skal	se	Kolbs	erfaringsbaseret	læringsteori	med	kritiske	øjne,	så	kan	teorien	anskues	

for	at	forenkle	den	menneskelige	lærings	kompleksitet.	Forbindelsen	til	motivationen	hos	

individer	til	at	lære	og	udvikle	sig	mangler	og	samtidig	kan	der	stilles	spørgsmålstegn	ved	

teorien,	da	den	mangler	de	sociale	og	samfundsmæssige	sider	(Illeris,	2006;	99	&	Nielsen,	

2009;	175).	

	

4.3.2 Situeret læring 
Situeret	læring	tager	i	Lave	&	Wengers	teori	ståsted	i,	at	læring	som	fænomen	skabes	og	

udvikles	gennem	en	handlen,	hvad	end	den	er	fysisk,	sproglig	eller	tankemæssig	udformet.	

Læring	skabes	i	særlige	situationer,	der	giver	personer	mulighed	for	at	udføre	en	handling	i	

praksisfællesskaber.	En	måde	som	læring	kan	anses	på	er	ved	at	opfatte	læring	som	skabelse,	

udvikling	og	ændring	af	personer	(Hermansen,	1998,	151-159).	Det,	som	adskiller	Lave	&	

Wengers	læringsteori	fra	andre	læringsteorier,	er,	at	de	ikke	forstår	læring	som	en	
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individuelproces,	der	opstår	som	et	kontekstuafhængigt	fænomen.	Enhver	handlen	er	udført	

ud	fra	en	social	sammenhæng,	og	dermed	skal	læringsprocesser	anskues	som	sociale	

processer.		

Lave	&	Wenger	samler	deres	teori	om	situeret	læring	gennem	begrebet	legitim	perifer	

deltagelse,	hvor	individer	som	nye	medlemmer	af	et	praksisfællesskab	udvikler	og	bevæger	sig	

fra	at	være	perifer	deltagere,	til	at	blive	fuldbyrdede	medlemmer	af	fællesskabet.	

Læreprocesser	skal	forstås	i	de	social	interaktioner,	og	læring	og	viden	kan	ikke	antages	som	

kontekstuafhængige	fænomener.		

Viden	konstrueres	gennem	de	interaktioner,	som	personer	i	praksisfællesskaber	udøver.	

Meninger	skabes	i	fællesskab	og	udleder	forståelse	af	praksissen.	Netop	individernes	

interageren	med	hinanden,	er	det	centralen	i	læringen.	Viden	og	derigennem	læring	skaber	

socialt	konstrueret	af	individer	i	fællesskab	og	tager	afstand	fra	viden	eksistere	uafhængigt	af	

mennesker	(Hermansen,	1998,	151-159).			

4.4 Coaching 
I	afhandlingen	vil	jeg	benytte	coaching	til	at	undersøge,	hvorledes	teorien	benyttes	af	ledere	i	

Nordea	til	at	udvikle	YST’erne	personlige	potentiale	og	selvregulering.	Det	at	kunne	drage	

nytte	af	den	tætte	kontakt	og	den	viden	og	erfaring,	som	lederne	sidder	inde	med	kan	være	

med	til	at	hjælpe	YST’erne	med	at	udvikle	deres	personlige	og	ledelsesmæssige	kompetencer.	

Selvom	Coaching	kan	bruges	til	udvikling	af	alle	medarbejders	kompetencer,	vil	jeg	i	

beskrivelsen	af	teorien,	henvende	coaching	direkte	som	et	ledelsesværktøj,	da	det	er	her	

relevansen	for	afhandlingen	ligger.		

Coachingbegrebet	og	metoden	stammer	oprindeligt	fra	idrættens	verden,	hvor	den	skulle	

støtte	eliteidrætsudøvere	i	udviklingen	af	deres	kompetencer	og	deres	idrætskarriere.	Siden	

har	den	vundet	indpas	organisations-	og	erhvervslivet,	hvor	den	er	blevet	brugt	til	at	udvikle	

lederes	personlige	potentiale	og	selvreguleringsevne.	Coaching	kan	anskues	som	et	ledelses-	

og	arbejdsredskab,	hvor	den	coachende	indgår	i	en	deltagelse	af	lærings-	og	

udviklingsprocessen	for	den	enkelte	(Nielsen,	2009;	26-34;	Stelter,	2002;	21-23).	

Coaching	består	i,	at	en	coach	i	form	af	en	leder	eller	en	ekstern	persons	deltagelse	i	en	person	

eller	gruppes	udvikling	og	læringsproces,	på	ligeværdige	vilkår	og	den	hierarkiske	adskillelse	

udjævnes	(Nielsen,	2009;	26-34;	Stelter,	2002;	14,21-23).	

Coaching	skal	udvikle	de	interpersonelle	færdigheder	ved	at	flytte	fokus	i	fra	at	omhandle	

udelukkende	de	fagspecifikke	færdigheder	til	at	omfatte	ledelsesudfordringer	inden	for	den	
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sociale	kontekst,	som	lederen	er	en	del	af	(Nielsen,	2009;	37).	Coaching	skal	hjælpe	den	

enkelte	til	at	reflektere	over	temaer	og	problemer,	som	personen	erfarer.	

Refleksionsmulighederne	skabes	ved,	at	lederen	i	fællesskab	med	en	coach	opretter	et	

fortroligt	rum,	hvor	refleksion	er	mulig.	Coaching	skal	forbedre	kompetencerne	til	at	indgå	og	

påvirke	sociale	relationer	(Nielsen,	2009;	17).		

For	at	coaching	kan	være	anvendeligt	som	et	ledelsesværktøj,	er	det	nødvendigt	kun	at	holde	

fokus	på	udvikling	og	ikke	inddrage	i	andre	aspekter	som	fx	konfliktløsningssituationer,	hvor	

coachen	selv	er	involveret	(Stelter,	2002;	34).	

Ulemperne	ved	coaching	ligger	i	organisationen	og	medarbejdernes	parathed	til	værktøjet.	Det	

er	ikke	muligt	at	få	coaching	til	at	fungere,	hvis	ikke	paratheden	hos	de	involverede	parter	ikke	

er	til	stede.	Dernæst	er	og	må	coaching	ikke	være	en	engangsbegivenhed,	men	det	skal	være	

et	grundlæggende	værktøj,	der	kontinuerligt	benyttes	af	ledere	i	deres	udvikling	(Stelter,	2002;	

262).	

4.4.1 Lederfærdigheder 
Jeg	har	valgt	at	inddrage	Nielsens	(2009)	fremstilling	af	de	færdigheder,	en	leder	bør	besidde.	

Teorien	inddrages	i	forlængelse	af	min	teori	om	coaching,	da	disse	hænger	sammen.	Coaching	

skal	ses	som	forholdet	mellem	de	to	interessenter;	mellemlederen	og	talentet.	Teorien	om	

lederfærdigheder	kan	derfor	være	med	til	at	belyse	Nordeas	YST-proces,	hvad	er	det	for	nogle	

ledere	(deres	færdigheder),	som	virksomheden	igennem	processen	skal	udvikle	(Nordeas	

fremtidige	ledere).	

5.4.1.1 Hvad er ledelse og ledelsesfærdigheder 
Lederevner	kan	overordnet	og	noget	groft	inddeles	i	tre	grupper:	Politiske,	fagspecifikke	og	

interpersonelle.	

Politiske	færdigheder	er	evnen	til	at	forstå	organisationskulturen	og	til	at	understøtte	de	

regler,	som	er	en	del	af	kulturen.	Fagspecifikke	færdigheder	skal	forstås,	som	lederens	dybere	

kendskab	til	organisationens	kernekompetencer.	

De	interpersonelle	færdigheder	er	evner,	som	fx	at	kunne	lytte,	formidle,	have	empati	og	

selverkendelse.	Disse	færdigheder	knytter	sig	tæt	til	emotionel	intelligens.	Besiddelse	af	

interpersonelle	færdigheder	vedrører	selvopmærksomhed,	at	handle	på	egne	følelser,	at	

motivere	sig	selv,	at	opdage	følelser	i	andre,	at	kunne	håndtere	sig	selv	og	ens	relationer	til	

andre.	Refleksionsevnen	er	en	vigtig	forudsætning	for	ledelse	(Nielsen,	2009;	43-44).	Forskning	

viser,	at	det	er	et	yderst	vigtigt	evne	at	besidde	interpersonelle	færdigheder	i	ledelse,	da	
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ledelse	sker	mellem	mennesker,	at	ledelse	skabes	i	konteksten	samt	at	ledere	er	mest	

effektive,	når	de	bruger	sig	selv	i	lederrollen	(Nielsen,	2009;	44).	

Ledelse	er	en	social	proces,	som	handler	om	det	der	skabes	mellem	mennesker.	Evnen	til	at	

arbejde	i	en	given	kontekst.	Det	handler	om	selvbevidsthed	og	om	at	anvende	sin	egen	

livserfaring.	Forskning	viser,	at	effektiv	lederskab	er	at	kunne	relatere	sig	og	aktivt	forholde	sig	

til	sine	arbejdsrelationer,	forstået	som	de	relationer,	man	varetager	både	horisontalt	og	

vertikalt	i	organisationen	(Nielsen,	2009;	44).	Da	ledelse	er	en	social	proces	er	det	af	afgørende	

betydning,	at	ledere	fokuserer	på	menneskene	omkring	dem	og	ikke	kun	på	det	arbejde,	der	

skal	udføres.	Derved	bliver	ledelse	både	noget	meget	personligt	og	et	produkt	af	både	

gruppekonteksten	og	den	overordnede	forretningsmæssige	og	organisatoriske	kontekst	

(Nielsen,	2009;	44).	Effektiv	ledelse	handler	om	at	acceptere	den	kontekst,	de	befinder	sig	i	og	

vende	det	til	deres	fordel	(Nielsen,	2009;	45).		

At	lede	handler	om	at	have	kapacitet	til	at	reflektere	over	sig	selv,	andre,	relationer	mellem	sig	

selv	og	andre,	samt	relationer	mellem	andre.	Det	handler	om	at	være	opmærksom	på	egne	

følelser,	og	hvordan	disse	anvendes	som	en	del	af	lederrollen.	Derfor	er	det	vigtig	at	afdække	

og	udvikle	de	interpersonelle	lederfærdigheder.	Moderne	organisationer	lægger	større	vægt	

på	ledere,	der	er	fleksible,	kan	håndtere	forandringer	og	besidder	”bløde”	egenskaber	(Nielsen,	

2009;	46).	I	relation	til	coaching	er	det	derfor	relevant,	at	lederen	formår	at	inddrage	

perspektiver	til	emotionelle	intelligens	med	fokus	på	udvikling	af	personlige	og	relationelle	

følelsesmæssige	kompetencer	(Nielsen,	2009;	47).	At	reflektere	over	erfaring	handler	om	at	

stille	de	rigtige	spørgsmål	på	det	rigtige	tidspunkt:	Hvad	skete	der	egentligt?	Hvorfor	skete	

det?	Hvad	gjorde	det	ved	mig?	For	netop	at	forstå	og	tilegne	sig	viden	man	har	behov	for	og	

afdække,	hvad	man	vidste,	og	hvad	man	havde	glemt	(Nielsen,	2009;	55).	

Ved	at	forstå	ledelse	og	lederfærdigheder	vil	det	være	muligt	at	undersøge	hvilke	kompetencer	

Nordea	ser	deres	YST’er	udvikle.	Dernæst	kan	det	være	med	til	at	belyse	de	

ledelsesfærdigheder	som	mellemlederen	benytter	sig	eller	manglen	på	samme	for	at	udvikle	

YST’erne,	som	Nordea	gerne	ser.	

4.5 Employability 
Employability	betragtes	som	et	sæt	af	kompetencer	og	færdigheder,	der	er	identificeret	som	

værende	afgørende	for	at	opfylde	skiftende	krav	i	et	hurtigt	skiftende	og	dynamisk	

konkurrencepræget	marked	(Nilsson	&	Ellström,	2012;	31).		
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Talent	og	employability	er	to	overlappende	begreber	i	den	forstand	at	talentfulde	personer	

ofte	anses	for	at	være	employable,	det	vil	sige,	at	deres	kompetencer	kan	benyttes	flere	

forskellige	steder	i	organisationen	og	på	arbejdsmarkedet.	Det	er	dog	ikke	ensbetydende	den	

anden	vej	rundt.	Her	er	det	at	være	employable	ikke	ensbetydende,	at	du	er	et	talent.	Her	har	

du	blot	kompetencer,	der	kan	benyttes	flere	forskellige	roller	(Nilsson	&	Ellström,	2012;	s.	31).	

Employability	inkorporerer	faktorerne,	der	vedrører	en	persons	forberedelse	til	arbejde	og	

personens	evne	til	at	håndtere	et	job,	og	faktorer,	der	vedrører	mulighederne	for	mobilitet	

mellem	forskellige	sociale	fænomener	og	et	individs	evne	til	overgangen	fra	uddannelse	eller	

arbejdsløshed	til	et	job	eller	fra	et	job	til	et	andet	(Nilsson	&	Ellström,	2012;	s.	32).	

Gennem	uddannelse	og	kompetenceudvikling	betragtes	det	generelt	set	som	en	investering	i	

det	enkelte	individs	employability,	der	er	med	til	at	øges	produktionskapacitet	eller	rettere	

sagt,	et	individs	evne	til	at	varetage	flere,	større	eller	mere	avancerede	arbejdsopgaver	i	

samme	eller	andre	funktioner	(Nilsson	&	Ellström,	2012;	33).		

Employability	skal	i	afhandlingen	være	med	til	at	anskue	hvordan	employability	er	en	af	

drivkræfterne	for	at	udvikle	sig,	og	hvordan	det	er	en	måde	at	fastholde	og	øge	deres	værdi	i	

organisationen	og	arbejdsmarkedet.	Samtidig	bruges	employability	også	til	at	forstå	de	fordele,	

Nordea	får	ved	at	udvikle	YST’ernes	employability.	

Employability	kan	ses	som	værende	både	“intern	employable”	og	“ekstern	employable”.	Den	

interne	employability,	giver	værdi	for	virksomheden,	da	medarbejderens	kompetence	og	

kompetenceudvikling	vil	være	virksomhedsspecifik,	som	er	skræddersyet	til	organisationen.	

Modsat	retter	den	“eksterne	employability”	sig	mere	direkte	mod	medarbejderen,	hvor	

kompetencen	vil	kunne	“flyttes”	til	en	anden	organisation,	hvor	vedkommendes	

funktionsdygtighed	og	værdi	på	arbejdsmarkedet	vil	kunne	styrkes	og	være	mere	eftertragtet	

(Bramming,	2001;	43).	

4.6 Den psykologiske kontrakt 
Jeg	vil	i	afhandlingen	inddrage	teorien	om	den	psykologiske	kontrakt,	for	at	begrebsliggøre	den	

tiltro	til	gensidige	forpligtelser	og	relationer	der	er	mellem	talenterne	og	deres	leder	og	

organisation.	Det	gør	det	muligt	at	kunne	analysere	på	og	give	forståelser	af	de	mekanismer,	

der	påvirker	forholdet	mellem	talenter	og	mellemleder/organisation.	
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Den	psykologiske	kontrakt	bygger	på	ideen	om	en	persons	forståelse	af	gensidige	forpligtelser	

mellem	personen	selv	og	dennes	leder	og/eller	organisation.	Der	indgås	en	række	uskrevne	og	

uudtalte	forventninger	til	det	indgået	samarbejde,	som	ændres	i	en	løbende	proces,	afhængigt	

af	forholdet	medarbejder,	mellemleder	og	organisation	i	mellem.	Jobtilfredshed,	engagement	

til	organisationen	og	medarbejder	velvære	er	blot	nogle	af	de	faktorer,	som	bliver	påvirket	af	

de	handlinger,	der	forbundet	med	den	psykologiske	kontrakt	(Rousseau,	1995;	9	og	Rigotti,	

2009;	442-443).	

Den	psykologiske	kontrakt	inddrages	i	afhandlingen,	da	der	er	sket	et	skifte	i	betydningen	af	

den	psykologiske	kontrakt.	Tidligere	bestod	den	psykologiske	kontrakt	kun	af	få	elementer.	Der	

handlede	det	om,	at	medarbejderen	kom	og	gik	til	tiden	samtidig	med,	at	man	ikke	gjorde	for	

meget	opmærksomhed	på	sig	selv.	I	dag	er	den	psykologiske	kontrakt	langt	mere	kompliceret,	

og	der	lægges	større	vægt	på	frihed	under	ansvar,	hvor	man	tager	vare	for	sit	eget	arbejde	og	

sin	egen	udvikling,	som	beskrevet	i	afsnittet	om	selvledelse.	Samtidig	kræver	moderne	

organisationer	fleksibilitet,	mobilitet,	engagement	samt	interesse	og	accept	af	organisation,	og	

hvad	den	står	for.	Der	er	altså	langt	flere	forhold	på	begge	sider	af	bordet,	når	den	

psykologiske	kontrakt	løbende	bliver	revurderet	(Larsen,	2012;	s.	134-135).	

Ved	at	forstå	den	psykologiske	kontrakt	vil	det	være	muligt	at	forstå	de	mekanismer,	der	

påvirker	talenterne	omkring	processen	og	deres	forhold	til	organisationen	og	deres	nærmeste	

leder.	Det	vil	være	muligt	at	belyse	de	konsekvenser,	som	handlingerne	ved	YST-processen	

medfører.	Både	de	positive	og	negative	konsekvenser	kan	italesættes	og	dermed	give	

forståelse	for	det	fastholdelseselement,	som	YST-processen	medgiver.	

	

	

	

	

	

	



Cand.	Merc.	HRM	CBS	 Kandidatafhandling	 09.07.2016	

Side	40	af	73	
	

5.0 Analyse 
Jeg	har	delt	min	analyse	op	i	to	dele.	I	den	første	del	af	analysen	vil	være	en	mere	beskrivende	

analyse,	hvor	jeg	beskriver	og	analyserer	på	hvilken	rolle	de	tre	parter	(talentet,	

mellemlederen	og	HR),	hver	især	har	i	YST-processen,	ud	fra	hvordan	Nordea	har	udtænkt,	

opbygget	og	udformet	denne.	I	den	mere	beskrivende	analyse	af	de	tre	roller,	vil	jeg	inddrage	

de	relevante	teorier	til	at	forklare,	hvad	der	ligger	til	grund	for	rollen,	og	hvordan	det	skal	være	

med	til	at	udvikle	YST-talentet	(og	organisation).	

Anden	del	af	analysen,	vil	være	en	diskuterende	analyse,	hvor	jeg	både	analyserer	og	

diskuterer	de	dilemmaer,	som	er	kommet	frem	i	mine	interviews	vedrørende	mellemlederens	

rolle	i	udviklingen	af	YST-processen	og	udviklingen	af	YST’erne.	Afsnittet	vil	mest	omhandle	

forholdet	omkring	mellemlederens	rolle	i	talentudvikling.		

5.1 Komplikationer i de tre parters involvering og indflydelse i YST-processen	
I	udviklingen	af	YST-talenterne	har	både	talentet,	mellemlederen	og	HR	en	stor	og	afgørende	

indflydelse	på	succesen	af	denne.	Den	indflydelse,	som	sker	i	et	samarbejde	om	at	udvikle	

talentet,	findes	der	en	række	fordele	og	udfordringer,	som	der	i	det	efterfølgende	afsnit,	vil	

blive	set	nærmere	på.	

Som	en	start	på	at	undersøge	de	tre	parters	involvering	i	udviklingen	af	de	enkelte	talenter,	

skal	der	gives	en	forståelse	af	de	tre	parters	roller	og	ansvar.	HR	har	til	ansvar	at	servicere	

organisationens	ansatte,	samtidig	med	at	HR	skal	allokere	organisationens	menneskelige	

ressourcer	på	den	bedste	strategiske	måde.	Mellemlederens	rolle	består	i	varetage	de	daglige	

operationelle	områder	og	møde	krav	og	mål,	der	er	opsat	for	et	område	i	organisationen	

(Larsen,	2012;	133-161).		

Af	denne	definition	betyder	det,	at	HR	ikke	supporterer	mellemlederne	med	at	nå	deres	

daglige	mål	og	mellemlederne	vil	ikke	have	en	indflydelse	på	allokeringen	af	de	menneskelige	

ressourcer.	

Dertil	kommer	talentets	egen	rolle,	der	består	i	at	udnytte	de	muligheder,	som	organisationen	

stiller	til	rådighed	for	at	udvikle	sine	kompetencer	samt	øge	sin	egen	markedsværdi.		

Ud	fra	dette	skisma	er	det	afgørende	at	have	klarlagt	og	fået	en	forståelse	af,	hvilke	roller	alle	

tre	parter	har	i	YST-processen,	og	hvilke	effekter	det	dermed	fører	med	sig.		
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5.2 Analyse del 1 
5.2.1 Talentets egen rolle i YST-processen 
Den	første	rolle	jeg	vil	analysere	i	YST-processen	er	den	part,	som	er	hovedinvestor	i	YST-

processen,	talentet	selv.	Som	en	del	af	strategien	med	YST-processen,	så	er	det	talentet	selv,	

der	skal	investere	i	deres	egen	udvikling	og	derfor	er	det	relevant	at	starte	med	deres	rolle	i	

YST-processen.		

-	“If	you	invest	in	yourself	 to	show	and	grow	your	talent	with	Nordea,	our	commitment	to	you	

is	clear:	We	will	grow	together.”	(Bilag	A8,	s.	8)	

Nordeas	overordnede	tankegang	om,	at	YST-personen	er	hovedinvestorer	i	deres	egen	

talentudvikling,	er,	at	talentet	skal	ville	det	af	egen	vilje	og	på	den	måde	selv	styre	og	drive	den	

ønskede	fremtidige	udvikling.	Derfor	er	det	væsentligt,	at	talentprocessen	opfattes	som	et	

ønske	og	en	investering	fra	Nordeas	side	af	og	man	ønsker	at	giver	talentet	indflydelse	på	egen	

udvikling,	i	stedet	for	at	udviklingen	bliver	anset,	som	en	tvungen	og	faretruende	opgave,	hvor	

vedkommende	kan	fejle	og	miste	støtte	fra	organisationen	(Larsen,	2012;	136).		

YST-processen	er	anlagt	som	en	processuel	strategi,	der	skal	sikre,	at	de	personer,	som	Nordea	

udvælger	til	YST-processen,	er	de	rigtige	og	for	at	få	de	talenter,	som	virkelig	brænder	for	at	

udvikle	sig	til	fremtidens	ledere	i	Nordea.	Derfor	har	Nordea	lagt	investeringen,	så	at	sige,	over	

på	talenterne.	I	kontekst	til	en	processuel	strategi	ligger	det	mere	“normale”	opsætning	nemlig	

i	en	designet	strategi,	hvor	man	ville	have	kaldt	YST-processen	for	et	program,	hvor	

programmet	ville	være	mere	designet	og	planlagt	(Larsen	2012,	s.	100-104).	Det,	som	Nordea	

er	bange	for	ved	at	anvende	en	mere	designet	strategi	til	at	udvikle	deres	talenter,	er	at	

tiltrække	de	forkerte	personer	til	YST-processen;	de	personer,	der	ikke	er	villige	til	at	investere	

og	committe	dem	selv	til	YST-processen	(Bilag	D1).	

At	være	hovedinvestor	i	egen	talentudvikling	betyder	dog	ikke,	at	du	investerer	egne	kroner	og	

ører	i	processens	indhold,	men	at	man	committer	sig	til	processen	på	en	sådan	måde,	at	

Nordea	har	lyst	til	at	bruge	ressourcer	på	at	udvikle	disse	talenter.	Det,	at	Nordea	anvender	

talenterne	som	hovedinvestorerne	i	deres	egen	udvikling,	minder	til	forveksling	om	

selvledelse,	der	har	vundet	stort	ind	i	moderne	organisationer	(Kristensen,	2014).	

Selvledelse	handler	om:	hvordan	hvordan	den	ledelsesmæssige	kontrol	over	det	arbejdende	

menneske	skifter	fra	hovedsageligt	at	virke	gennem	fremmedstyret	kontrol	til	at	virke	gennem	

medarbejdernes	selvkontrol	(Citat:	Kristensen,	2014;	138).	Selvledelse	skal	forstås	ved,	at	

medarbejdere	selv	er	med	til	at	kontrollere	deres	arbejde	uden	at	være	kontrolleret	af	en	leder	
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(fremmedstyret	kontrol)	(Kristensen,	2014).	På	samme	måde	forsøger	Nordea	at	overføre	

denne	selvledelse	til	deres	YST-proces.	Her	er	der	ikke	en	fremmedstyret	kontrol,	som	følger	

dem	igennem	deres	proces.	Her	er	de	med	til	at	kontrollere	dem	selv	og	styre,	hvordan	de	

bliver	udviklet.	De	får,	ligesom	i	selvledelse,	stillet	en	række	redskaber	til	rådighed,	som	de	kan	

udnytte	og	anvende	til	at	udvikle	deres	kompetencer	og	færdigheder.	Her	kan	der	bl.a.	nævnes	

de	seminarer,	som	Nordea	faciliterer,	de	netværksmøder	de	får	herigennem	og	

mentorordning,	hvor	de	kan	sparre	med	en	mentor	fra	en	anden	del	af	organisationen	om	

deres	oplevelser	og	erfaringer.	Alt	sammen	uden	at	Nordea	blander	sig	i,	hvordan	de	drager	

nytte	af	disse	redskaber.	

At	bruge	selvledelse	som	en	strategi	i	sin	talentudvikling	er	også	en	måde	at	motivere	sine	

talenter	til	at	yde	mere	i	deres	egen	udvikling.	På	samme	måde	som	selvledelse	kan	være	med	

til	at	styrke	motivationen	i	arbejdet,	vil	selvledelse	i	sin	egen	udvikling	være	med	til	motivere	

den	enkelte.	Medarbejdere,	der	oplever	at	have	kontrol	og	styring	over	deres	egen	i	udvikling,	

og	samtidig	kan	fornemme,	at	denne	udvikling	vil	være	med	til	at	bidrage	til	realisering	af	

fremtidige	drømme	og	ambitioner	i	arbejdslivet,	vil	være	mere	motiveret	og	engagere	sig	mere	

i	sin	egen	udvikling	(Kristensen,	2014;	140).	Nordeas	ide	er	at	skabe	en	kultur,	hvor	deres	

YST’er	selv	tager	styring	i	deres	udvikling,	og	derigennem	får	et	større	drive	og	engagement	i	at	

udvikle	deres	kompetencer.	

Nordeas	grundlæggende	læring	og	udvikling	af	medarbejdere	er	bygget	op	efter	70-20-10-

reglen.	10	%	af	en	persons	læring	skal	komme	gennem	formaliseret	træning,	20	%	af	læringen	

skal	komme	gennem	feedback	og	sparring	med	egen	leder,	mentor	og/eller	andre	andre	i	

personens	netværk	og	de	sidste	70	%	af	læringen	skal	komme	fra	det	daglige	arbejde	(Bilag	A8,	

s.	7).		

70	%	af	læring	skal	komme	gennem	erfaringer	og	oplevelser	fra	det	daglige	arbejde.	Hvilke	

årsager	ligger	til	grund	for	dette?	Henrik	Holt	Larsen	(2012)	nævner	fem	årsager.	1)	Læring	på	

jobbet	er	ofte	en	bedre,	mere	effektiv,	mere	smidig	og	billigere	kilde	til	at	lære	gennem	

sammenlignet	med	formaliseret	træning.	2)	Man	lærer	mest	af	læring	på	jobbet	trods	de	fleste	

føler,	at	de	blot	passer	deres	arbejde.	3)	Direkte	erhvervelse	af	kompetence,	der	er	nyttig	i	

forhold	til	arbejdssituationen.	4)	Øget	kompetence	styrker	kravene,	der	stilles	i	organisationen	

og	ens	værdi	på	arbejdsmarkedet.	5)	Synergi	mellem	den	individuelle-	og	organisatoriske	

kompetenceudvikling.	Samlet	skaber	læring	på	jobbet	den	klart	største	del	af	talentudviklingen	

på	arbejdsmarkedet	(Larsen,	2012;	106,	Stahl	et.	al.,	2007;	14).		
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Den	store	drivkraft	i	læring	på	jobbet	er	erfaringer.	Erfaringer	kommer	gennem	refleksioner	af	

personens	oplevelser	og	handlinger	på	jobbet.	Læring	på	jobbet	afhænger	af,	om	en	person	

forstår	at	reflektere	over	de	handlinger,	som	vedkommende	gør	sig	på	jobbet	(Larsen,	2012;	

106-107).	David	A.	Kolbs	fremstilling	af	”læringscirklen”	kan	bruges	til	at	forklare,	hvorledes	

læring	på	jobbet	er	med	til	at	fremme	udviklingen	hos	den	enkelte	YST’er	(Wahlgren	et	al.	

2002).		

Refleksion	af	en	persons	læring	lægger	Kolb	stor	vægt	på.	Man	skal	kunne	bevæge	sig	mellem	

at	være	aktør	og	observatør	for	at	reflektere	over	læringsprocessen	og	derved	lære	af	

erfaringerne.	Individet	laver	derved	en	både	fremadrettet	og	bagudrettet	sammenhæng	

mellem,	hvad	vi	gør,	og	hvad	vi	opfatter	som	konsekvens	deraf	(Wahlgren	et	al.	2002).	Denne	

positionering	mellem	aktør	og	observatør	lægges	der	vægt	på	hos	YST-talentet,	hvis	de	skal	

opnå	den	størst	mulige	udvikling	fra	deres	daglige	arbejde.		

Når	Nordea	benytter	sig	af	selvledelse	i	deres	talentudvikling,	bygger	det	på	denne	tankegang	

til	læring.	Det	handler	om	at	skabe	refleksioner,	som	den	enkelte	har	til	sin	fremtidige	

udvikling	både	med	hensyn	til	kompetencer	og	karriereplanlægning.	Nordeas	Development	

and	Career	Plan	(DCP),	der	bliver	udviklet	i	samarbejde	mellem	medarbejderen	og	

mellemlederen,	anskues,	hvordan	man	bagudrettet	og	fremadrettet	reflekterer	over	situation	

for	at	få	en	fælles	forståelse	for	medarbejderens	læringsproces.	

En	anden	vigtig	del	af	lærings-	og	udviklingsprocessen	gennem	jobbet	er	via	jobrotation.	

Nordea	vil	gerne	udnytte	organisationens	store	potentiale	i	form	af	mange	forskellige	

forretningsområder	til	at	give	YST’erne	en	større	forskellighed	i	deres	arbejdsområder.	Nordea	

vil	gerne	have	at	YST’erne	aktivt	søger	nye	jobmuligheder	i	andre	dele	af	organisationen.	Igen	

er	det	YST’erne	selv,	der	skal	finde	og	opsøge	disse	muligheder.	Selvledelsen	træder	igen	i	

kraft,	og	de	skal	selv	sørge	for,	at	de	udvikler	sig	på	denne	måde.	Organisationen	forlanger	det	

ikke,	men	opfordrer	til	det.	Her	benytter	Nordea	sig	af	det,	som	Kolb	kalder	aktiv	

eksperimenteren.	For	at	få	yderligere	forståelse	for	refleksion	specificerer	Kolb	den	aktive-

refleksive	dimension,	som	omhandler	transformationen	af	det	forståede	(Wahlgren	et	al.,	

2002).	For	at	fuldende	Kolbs	læringscirkel	inddrager	Nordea	den	sidste	dimension,	den	

abstrakte-konkrete	dimension,	som	omhandler	det	at	opleve	og	begribe.	Det	handler	om	en	

oplevelse,	som	man	har	erfaret	og	igennem	transformationen	forsøger	at	begribe.	Det	vil	sige,	

at	de	oplevelser,	man	har	gjort	sig	på	et	tidligere	stadie	i	en	anden	situation,	får	man	sat	ind	i	

en	ny	situation.	Det	handler	at	bruge	erfaringerne	i	nye	kontekster.		
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Med	den	fuldendte	læringscirkel	kan	YST’ernes	jobrotation	forklares	endnu	dybere	og	give	en	

klarere	forståelse	for,	hvorfor	Nordea	benytter	i	så	høj	grad	og	opfordrer	YST’erne	til	at	skifte	

jobs	internt	i	andre	dele	af	organisationen.	Når	YST’erne	får	en	oplevelse/erfaring	i	en	ny	

jobsituation,	giver	det	dem	mulighed	for	at	reflektere	over	erfaringen.	Refleksionen	ændrer	

YST’ernes	perception	af	erfaringen,	som	omdanner	deres	i	forvejen	eksisterende	begreber.	

Derfra	kan	de	forsøge	med	et	nyt	aktivt	eksperiment/forsøg	for	at	drage	en	ny	erfaring	

(Wahlgren,	2002).	Desuden	handler	det	at	lede	om	at	have	kapacitet	til	netop	at	reflektere	

over	sig	selv,	andre,	relationer	mellem	sig	selv	og	andre	samt	relationer	mellem	andre.	Derfor	

er	det	vigtigt	at	afdække	og	udvikle	de	interpersonelle	lederfærdigheder.	Moderne	

organisationer	lægger	større	vægt	på	ledere,	der	er	fleksible,	kan	håndtere	forandringer	og	

besidder	”bløde”	egenskaber	(Nielsen,	2009;	46).	

Ud	fra	Kolbs	fremstilling	af	læring	og	kompetenceudvikling,	ligger	meget	af	YST’ernes	

personlige	udvikling	af	kompetencer	i	Nordea	gennem	reflektering	af	erfaringer.	Det	han	

kalder	for	erfaringsbaseret	læring,	hvor	feedbacken	har	en	stor	rolle.	Det	handler	om,	hvordan	

man	bagudrettet	og	fremadrettet	reflekterer	over	de	forskellige	jobsituationer,	man	befinder	

sig	i	for	på	bedst	mulig	måde,	at	erhverve	de	kompetencer,	som	YST’erne	har	brug	for,	for	at	

kunne	bestride	højere	og	mere	avancerede	stillinger	i	organisationen,	og	til	sidst	være	i	spil	til	

at	blive	manager	på	level	2	niveau.		

	

5.2.2 Mellemlederens rolle i talentudvikling 
En	central	del	af	et	talents	udvikling	er	dens	nærmeste	leder	(mellemlederen).	Det	skyldes	

hovedsageligt	to	årsager.	Mellemlederens	detailkendskab	samt	interessen	i	talentets	udvikling	

(Larsen,	2012;	141).	Mellemleders	rolle	har	grundliggende	omhandlet	det	at	skulle	lede	nedad,	

hvilket	indebærer	et	personaleansvar	og	en	fagligledelse,	som	begge	har	en	stor	betydning	for	

udvikling	af	YST’erne	(Larsen,	2012;	139).		

Personaleansvaret	er	en	vigtig	del	af	udviklingen,	da	det	har	indflydelse	på	den	formaliserede	

uddannelse	og	læring	i	jobbet.	Mellemleders	rolle	som	mentor	og	coach	skal	være	med	til	at	

udvikle	talentet	-	netop	mellemleders	involvering	i	ledelsesudvikling	er	en	væsentlig	faktor	for	

at	kunne	fremme	udviklingen	i	en	organisation.	Mellemlederen	(ledere	på	alle	niveauer)	skal	

involveres	i	både	det	at	rekruttere	talentet,	men	også	være	ansvarlig	for	at	udvikle	talentets	

færdigheder	og	viden.	Rollen	som	mentor	og	coach	skal	give	mulighed	for	sidemandsoplæring,	

og	se	mere	positivt	på,	at	talentet	skal	være	en	del	af	flere	funktioner	rundt	i	Nordea,	frem	for	
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at	beholde	talentet	i	egen	afdeling,	i	frygt	for	at	miste	vedkommende.	De	skal	se	det	som	

organisatorisk	udvikling	og	ikke	blot	personlig	udvikling	for	den	enkelte	(Stahl	et.	al.,	2007;	15	-	

Larsen,	2012;	140).	

Mellemlederen	er	en	væsentlig	driver	i	en	medarbejders	udvikling.	Det	er	mellemlederen,	der	

har	det	daglige	ansvar	og	kontakt	med	medarbejderen,	og	dermed	også	er	med	til	at	fastlægge	

rammerne	for	udviklingen	i	dagligdagen.	Dernæst	er	mellemlederen	også	en	slags	rollemodel,	

der	skal	guide	og	give	konstruktiv	feedback	på	de	udfordrende	opgaver	til	talentet	(Andersen	

et	al.,	2002;	165-177).	Dette	er	specielt	relevant	i	en	udviklingsproces	som	YST,	hvor	det	er	

målet	at	uddanne	organisationens	kommende	ledere.	Her	kommer	rollemodellen	meget	i	spil,	

da	mellemlederen	er	den	leder	i	organisationen,	der	er	i	mest	berøring	med	YST-talentet.	

Mellemlederens	rolle	i	talentudviklingen	i	YST-processen	starter	allerede	i	identifikationsfasen.	

Her	er	det	mellemlederens	rolle	at	identificere	hvilke	talenter,	der	kan	betegnes	som	et	YST-

talent.	I	en	en	stor	organisation,	som	Nordea,	er	det	ikke	muligt	for	HR-afdelingen	at	styre	

denne	opgave	centralt,	og	det	er	derfor	nødvendigt	at	styre	denne	opgave	decentralt.		

“Jo	større	virksomhed,	jo	større	er	ofte	behovet	for	og	presset	om	-	decentralt	-	at	give	

en	skærv	med	til	det	generelle	koncern-HRM-arbejde	som	fx	talent	management.	Men	

med	virksomhedens	størrelse	vokser	også	afstanden	fra	den	centrale	koncern-HR-

funktion	til	mellemlederne	(Larsen,	2012;	146).”	

I	Nordea	er	det	mellemlederens	opgave	og	ansvar	at	spotte	organisationens	talenter	(Bilag	

D1).	Mellemlederen	har	til	ansvar	igennem	Nordeas	frame	work	(A4,	s.	10)	at	identificere	alle	

medarbejdere	ud	fra	Nordeas	performance-potential	skala,	hvilket	gøres	ved	hjælp	af	Nordea	

årlige	PDD-	og	APR-proces	(Bilag	A1,	side	8).	Som	Patrik	Birgander	udtaler	det	til	spørgsmålet	

om,	at	mellemlederne	har	et	stort	ansvar	i	at	identificere	talenterne	i	organisationen:	

“Absolutely,	I	mean	if	the	local	manager	isn’t	doing	anything,	people	will	typically	not	

come	up	as	talents	and	this	is	also	one	of	the	challenges	in	bigger	companies	if	

anything	is	systemised	in	systems,	if	you	don’t	apply	the	process	and	put	in	the	data	in	

the	systems	correctly,	there	is	no	transparency	and	knowledge	going	upwards	in	the	

organisation.”	PB	(Bilag	D1)	

Derfor	er	det	vigtigt,	at	mellemlederne	forstår	deres	rolle	i	at	identificere	talenterne	i	

organisationen.	Ellers	vil	organisationen	ikke	kunne	have	et	transparent	identifikationssystem,	

hvor	alle	bliver	målt	ud	fra	samme	skala.	
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Mellemlederens	afgørende	rolle	ses	også	tydeligt	af	organisationens	70-20-10	regel.	Som	

tidligere	nævnt	vil	Nordea	udvikle	deres	medarbejdere	gennem	70-20-10	reglen.	Det	vil	sige,	at	

90	%	af	talentets	udvikling	har	mellemlederen	direkte	eller	indirekte	effekt	på.	De	70	%	er,	som	

sagt,	gennem	det	daglige	arbejde,	som	mellemlederen	har	ansvaret	for,	samt	indflydelse	på	og	

dertil	kommer	de	20	%,	som	kommer	gennem	coaching	og	sparring	med	egen	leder,	kollegaer	

og/eller	andre	i	talentets	netværk.		

Dernæst	ligger	Nordea	stor	vægt	deres	development	and	career	plan	(DCP).	Denne	plan	er	for	

Nordea	altafgørende	værktøj	for	alle	parter	til	at	lykkes	med	udviklingen	af	YST’erne.	Til	

spørgsmålet	om,	hvor	vigtig	DCP’en	er	for	udviklingen	af	YST’erne,	svarer	PB	således:	

“It	is	99	%	important.”	PB	(Bilag	D1)		

YST-processen	er	blot	en	del	af	talentets	DCP,	som	egentligt	er	et	værktøj,	der	følger	den	

enkelte	gennem	hele	dens	karriere.	En	udviklingsplan	er	et	værktøj,	der	skal	sikre,	at	en	

medarbejder	og	et	talent	forstår	sammenkoblingen	mellem	de	strategiske	mål	i	organisationen	

og	medarbejderens	egne	personlige	mål	(Grønbeck	et	al.,	2007;	46).		

DCP’en	laves	i	samarbejde	mellem	medarbejderen	og	mellemlederen.	Sammen	definerer	de	

mål	og	klarlægger	de	opgaver	og	den	udvikling,	som	medarbejderen	skal	igennem	for	at	nå	de	

personlige	mål.	En	udviklingsplan	er	et	af	de	6	drivers,	der	er	med	til,	at	talenterne	investerer	

tid	og	ressourcer	på	deres	udvikling	(Grønbeck	et	al.,	2007;	46).	Det	har	Nordea	også	

identificeret,	og	derfor	er	DCP	et	centralt	element	hos	alle	virksomhedens	ansatte	og	ikke	kun	

YST’erne.	I	denne	proces	er	mellemlederen	af	signifikant	betydning	og	har	derigennem	en	stor	

rolle	i	den	enkeltes	udvikling.	Det	svære	i	denne	opgave	for	mellemlederen	ligger	i	at	forbinde	

organisationens-,	afdelingens-	og	talentets	mål	med	hinanden.	Formår	mellemlederen	ikke	at	

løse	denne	opgave,	kan	det	have	alvorlige	konsekvenser	for	udviklingen	(Grønbeck	et	al.,	

2007).		

I	og	med	at	talenterne	selv	er	drivkraften	i	YST-processen	og	talenterne	i	den	forstand	er	

selvledende	i	deres	egen	udvikling,	så	pålægger	Nordea	en	anden	slags	ledelse	over	for	disse	

medarbejdere,	sammenlignet	med	den	almindelige	ikke	selvledende	medarbejder.	Selvom	

teorien	lægger	op	til,	at	de	skal	lede	sig	selv,	så	skal	de	stadig	blive	ledt.	Ledelsesstilen	kræver	

dog,	at	de	ikke	føler	sig	overvåget	og	kontrolleret,	da	det	vil	give	dem	en	føling	af,	at	de	ikke	

længere	selv	hersker	over	deres	udvikling.	I	stedet	skal	deres	ledelse	bestå	af	løbende	

feedback,	på	den	udvikling	de	gennemgår.	Her	er	et	vigtigt	strategisk	redskab,	i	denne	

sammenhæng,	coaching.	Coaching	er	et	strategisk	ledelsesværktøj,	der	i	YST-processen	skal	
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anvendes	til	at	udvikle	YST’ernes	personlige	potentiale	og	selvreguleringsevne	(Nielsen,	2009;	

26-34;	Stelter,	2002;	21-23).	Det	sværeste	for	mellemlederne	i	coaching	opgaven	er,	at	

coachen	skal	deltage	i	personens	udvikling	på	på	ligeværdige	vilkår	og	den	hierarkiske	

adskillelse	udjævnes	(Nielsen,	2009;	26-34;	Stelter,	2002;	14,21-23).	

Mellemlederne	skal	dog	ikke	bekymre	sig	om,	hvorvidt	YST’erne	bliver	udviklet,	når	vi	ser	

YST’erne	som	selvledende.	Det	handler	blot	om,	at	de	opnår	den	rette	udvikling.	Den	feedback,	

som	er	vigtig	i	denne	kontekst,	handler	om,	at	talenterne	kan	reflektere	over	deres	erfaringer	

og	derved	lære	af	deres	oplevelser.	Det,	der	er	vigtigt	i	deres	ledelse	af	de	selvledende	

talenter,	er,	at	der	skabes	en	værdi	både	for	virksomheden	og	talentet	og	ikke	kun	for	talentet.	

(Kristensen	og	Pedersen,	2013;	163-164).	Der,	hvor	det	går	hen	og	bliver	en	svær	

ledelsesopgave,	er	at	sørge	for,	at	det	selvledende	talent	prioriterer	og	afgrænse	udvikling	

uden	at	blive	kontrollerende	og	bestemmende.	Det	er	vigtigt,	at	talentet	forstår	

sammenhængen	i	udviklingen	både	personligt	og	organisatorisk	(Kristensen	og	Pedersen,	

2013;	160).	Desuden	er	det	af	betydning	at	andre	aspekter	af	lederens	arbejde	ikke	indgår	i	

coaching	delen.	Det	vil	sige,	at	lederen	må	ikke	i	rollen	som	coach	inddrage	fx	

konfliktløsningssituationer,	hvor	mellemlederen	selv	er	involveret	(Stelter,	2002;	34).	

En	central	del	af	et	talents	udvikling	er	dens	nærmeste	leder	(mellemlederen).	Det	skyldes	

hovedsageligt	to	årsager.	Mellemlederens	detailkendskab	samt	interessen	i	talentets	udvikling	

(Larsen,	2012;	141).	Mellemleders	rolle	har	grundliggende	omhandlet	det	at	skulle	lede	nedad,	

hvilket	indebærer	et	personaleansvar	og	en	fagligledelse,	som	begge	har	en	stor	betydning	for	

udvikling	af	YST’erne	(Larsen,	2012;	139).		

Personaleansvaret	er	en	vigtig	del	af	udviklingen,	da	det	har	indflydelse	på	den	formaliserede	

uddannelse	og	læring	i	jobbet.	Mellemleders	rolle	som	mentor	og	coach	skal	være	med	til	at	

udvikle	talentet	-	netop	mellemleders	involvering	i	ledelsesudvikling	er	en	væsentlig	faktor	for	

at	kunne	fremme	udviklingen	i	en	organisation.	Mellemlederen	(ledere	på	alle	niveauer)	skal	

involveres	i	både	det	at	rekruttere	talentet,	men	også	være	ansvarlig	for	at	udvikle	talentets	

færdigheder	og	viden.	Rollen	som	mentor	og	coach	skal	give	mulighed	for	sidemandsoplæring,	

og	se	mere	positivt	på,	at	talentet	skal	være	en	del	af	flere	funktioner	rundt	i	Nordea,	frem	for	

at	beholde	talentet	i	egen	afdeling,	i	frygt	for	at	miste	vedkommende.	De	skal	se	det	som	

organisatorisk	udvikling	og	ikke	blot	personlig	udvikling	for	den	enkelte	(Stahl	et.	al.,	2007;	15	-	

Larsen,	2012;	140).	
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Mellemlederen	er	en	væsentlig	driver	i	en	medarbejders	udvikling.	Det	er	mellemlederen,	der	

har	det	daglige	ansvar	og	kontakt	med	medarbejderen,	og	dermed	også	er	med	til	at	fastlægge	

rammerne	for	udviklingen	i	dagligdagen.	Dernæst	er	mellemlederen	også	en	slags	rollemodel,	

der	skal	guide	og	give	konstruktiv	feedback	på	de	udfordrende	opgaver	til	talentet	(Andersen	

et	al.,	2002;	165-177).	Dette	er	specielt	relevant	i	en	udviklingsproces	som	YST,	hvor	det	er	

målet	at	uddanne	organisationens	kommende	ledere.	Her	kommer	rollemodellen	meget	i	spil,	

da	mellemlederen	er	den	leder	i	organisationen,	der	er	i	mest	berøring	med	YST-talentet.	

Mellemlederens	rolle	i	talentudviklingen	i	YST-processen	starter	allerede	i	identifikationsfasen.	

Her	er	det	mellemlederens	rolle	at	identificere	hvilke	talenter,	der	kan	betegnes	som	et	YST-

talent.	I	en	en	stor	organisation,	som	Nordea,	er	det	ikke	muligt	for	HR-afdelingen	at	styre	

denne	opgave	centralt,	og	det	er	derfor	nødvendigt	at	styre	denne	opgave	decentralt.		

“Jo	større	virksomhed,	jo	større	er	ofte	behovet	for	og	presset	om	-	decentralt	-	at	give	

en	skærv	med	til	det	generelle	koncern-HRM-arbejde	som	fx	talent	management.	Men	

med	virksomhedens	størrelse	vokser	også	afstanden	fra	den	centrale	koncern-HR-

funktion	til	mellemlederne	(Larsen,	2012;	146).”	

I	Nordea	er	det	mellemlederens	opgave	og	ansvar	at	spotte	organisationens	talenter	(Bilag	

D1).	Mellemlederen	har	til	ansvar	igennem	Nordeas	frame	work	(A4,	s.	10)	at	identificere	alle	

medarbejdere	ud	fra	Nordeas	performance-potential	skala,	hvilket	gøres	ved	hjælp	af	Nordea	

årlige	PDD-	og	APR-proces	(Bilag	A1,	side	8).	Som	Patrik	Birgander	udtaler	det	til	spørgsmålet	

om,	at	mellemlederne	har	et	stort	ansvar	i	at	identificere	talenterne	i	organisationen:	

“Absolutely,	I	mean	if	the	local	manager	isn’t	doing	anything,	people	will	typically	not	

come	up	as	talents	and	this	is	also	one	of	the	challenges	in	bigger	companies	if	

anything	is	systemised	in	systems,	if	you	don’t	apply	the	process	and	put	in	the	data	in	

the	systems	correctly,	there	is	no	transparency	and	knowledge	going	upwards	in	the	

organisation.”	PB	(Bilag	D1)	

Derfor	er	det	vigtigt,	at	mellemlederne	forstår	deres	rolle	i	at	identificere	talenterne	i	

organisationen.	Ellers	vil	organisationen	ikke	kunne	have	et	transparent	identifikationssystem,	

hvor	alle	bliver	målt	ud	fra	samme	skala.	

Mellemlederens	afgørende	rolle	ses	også	tydeligt	af	organisationens	70-20-10	regel.	Som	

tidligere	nævnt	vil	Nordea	udvikle	deres	medarbejdere	gennem	70-20-10	reglen.	Det	vil	sige,	at	

90	%	af	talentets	udvikling	har	mellemlederen	direkte	eller	indirekte	effekt	på.	De	70	%	er,	som	
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sagt,	gennem	det	daglige	arbejde,	som	mellemlederen	har	ansvaret	for,	samt	indflydelse	på	og	

dertil	kommer	de	20	%,	som	kommer	gennem	coaching	og	sparring	med	egen	leder,	kollegaer	

og/eller	andre	i	talentets	netværk.		

Dernæst	ligger	Nordea	stor	vægt	deres	development	and	career	plan	(DCP).	Denne	plan	er	for	

Nordea	altafgørende	værktøj	for	alle	parter	til	at	lykkes	med	udviklingen	af	YST’erne.	Til	

spørgsmålet	om,	hvor	vigtig	DCP’en	er	for	udviklingen	af	YST’erne,	svarer	PB	således:	

“It	is	99	%	important.”	PB	(Bilag	D1)		

YST-processen	er	blot	en	del	af	talentets	DCP,	som	egentligt	er	et	værktøj,	der	følger	den	

enkelte	gennem	hele	dens	karriere.	En	udviklingsplan	er	et	værktøj,	der	skal	sikre,	at	en	

medarbejder	og	et	talent	forstår	sammenkoblingen	mellem	de	strategiske	mål	i	organisationen	

og	medarbejderens	egne	personlige	mål	(Grønbeck	et	al.,	2007;	46).		

DCP’en	laves	i	samarbejde	mellem	medarbejderen	og	mellemlederen.	Sammen	definerer	de	

mål	og	klarlægger	de	opgaver	og	den	udvikling,	som	medarbejderen	skal	igennem	for	at	nå	de	

personlige	mål.	En	udviklingsplan	er	et	af	de	6	drivers,	der	er	med	til,	at	talenterne	investerer	

tid	og	ressourcer	på	deres	udvikling	(Grønbeck	et	al.,	2007;	46).	Det	har	Nordea	også	

identificeret,	og	derfor	er	DCP	et	centralt	element	hos	alle	virksomhedens	ansatte	og	ikke	kun	

YST’erne.	I	denne	proces	er	mellemlederen	af	signifikant	betydning	og	har	derigennem	en	stor	

rolle	i	den	enkeltes	udvikling.	Det	svære	i	denne	opgave	for	mellemlederen	ligger	i	at	forbinde	

organisationens-,	afdelingens-	og	talentets	mål	med	hinanden.	Formår	mellemlederen	ikke	at	

løse	denne	opgave,	kan	det	have	alvorlige	konsekvenser	for	udviklingen	(Grønbeck	et	al.,	

2007).		

I	og	med	at	talenterne	selv	er	drivkraften	i	YST-processen	og	talenterne	i	den	forstand	er	

selvledende	i	deres	egen	udvikling,	så	pålægger	Nordea	en	anden	slags	ledelse	over	for	disse	

medarbejdere,	sammenlignet	med	den	almindelige	ikke	selvledende	medarbejder.	Selvom	

teorien	lægger	op	til,	at	de	skal	lede	sig	selv,	så	skal	de	stadig	blive	ledt.	Ledelsesstilen	kræver	

dog,	at	de	ikke	føler	sig	overvåget	og	kontrolleret,	da	det	vil	give	dem	en	føling	af,	at	de	ikke	

længere	selv	hersker	over	deres	udvikling.	I	stedet	skal	deres	ledelse	bestå	af	løbende	

feedback,	på	den	udvikling	de	gennemgår.	Her	er	et	vigtigt	strategisk	redskab,	i	denne	

sammenhæng,	coaching.	Coaching	er	et	strategisk	ledelsesværktøj,	der	i	YST-processen	skal	

anvendes	til	at	udvikle	YST’ernes	personlige	potentiale	og	selvreguleringsevne	(Nielsen,	2009;	

26-34;	Stelter,	2002;	21-23).	Det	sværeste	for	mellemlederne	i	coaching	opgaven	er,	at	
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coachen	skal	deltage	i	personens	udvikling	på	på	ligeværdige	vilkår	og	den	hierarkiske	

adskillelse	udjævnes	(Nielsen,	2009;	26-34;	Stelter,	2002;	14,21-23).	

Mellemlederne	skal	dog	ikke	bekymre	sig	om,	hvorvidt	YST’erne	bliver	udviklet,	når	vi	ser	

YST’erne	som	selvledende.	Det	handler	blot	om,	at	de	opnår	den	rette	udvikling.	Den	feedback,	

som	er	vigtig	i	denne	kontekst,	handler	om,	at	talenterne	kan	reflektere	over	deres	erfaringer	

og	derved	lære	af	deres	oplevelser.	Det,	der	er	vigtigt	i	deres	ledelse	af	de	selvledende	

talenter,	er,	at	der	skabes	en	værdi	både	for	virksomheden	og	talentet	og	ikke	kun	for	talentet.	

(Kristensen	og	Pedersen,	2013;	163-164).	Der,	hvor	det	går	hen	og	bliver	en	svær	

ledelsesopgave,	er	at	sørge	for,	at	det	selvledende	talent	prioriterer	og	afgrænse	udvikling	

uden	at	blive	kontrollerende	og	bestemmende.	Det	er	vigtigt,	at	talentet	forstår	

sammenhængen	i	udviklingen	både	personligt	og	organisatorisk	(Kristensen	og	Pedersen,	

2013;	160).	Desuden	er	det	af	betydning	at	andre	aspekter	af	lederens	arbejde	ikke	indgår	i	

coaching	delen.	Det	vil	sige,	at	lederen	må	ikke	i	rollen	som	coach	inddrage	fx	

konfliktløsningssituationer,	hvor	mellemlederen	selv	er	involveret	(Stelter,	2002;	34).	

5.2.3 HR’s rolle i talentudvikling 
HR	har	selvfølgelig	en	stor	rolle	i	talentudviklingen.	Selvom	det	er	talenterne	selv	der	

investerer	i	YST-processen,	så	“ejes”	eller	faciliteres	processen	af	HR.	Det	er	HR	der,	ud	fra	

organisationens	vision	og	strategi,	har	lagt	fundamentet	og	skabt	rammerne	for	Talent	

Management	i	Nordea	og	dermed	også	YST-processen.	Dermed	ligger	ansvaret	hos	HR	for,	at	

strukturen	i	processen	fungerer	på	bedst	mulig	vis.	Hvis	der	tages	et	dybere	indblik	i,	hvad	HR’s	

rolle	er	i	talentudviklingen	i	YST-processen,	så	handler	det	dybest	set	om	to	ting.	For	det	første	

handler	det	om	at	skabe	en	proces,	hvor	talenterne	kan	udvikle	de	ønskede	kompetencer,	som	

organisationen	har	brug	for.	For	andet	handler	det	om,	at	mellemlederne	i	hele	organisation	er	

udstyret	med	en	forståelse	og	afklaring	af	deres	rolle	i	udviklingen	af	YST-talenterne,	samt	at	

give	mellemlederne	de	kompetencer	og	det	værktøj,	der	skal	til	for	at	kunne	udvikle	talenterne	

bedst	muligt	(Larsen	2012,	s.	148-149).	

I	selve	opgaven	om	at	identificere	talenterne	i	organisationen,	er	det,	som	tidligere	nævnt,	

mellemledernes	opgave	at	gøre	dette.	Her	er	det	HR,	der	skal	give	mellemlederne	redskaberne	

til	at	gøre	dette.	Boudreau	og	Ramstad	identificerer	dette,	som	et	af	de	største	HRM-

potentialer	i	organisationen.	Hvis	HR	formår	at	at	skabe	rammer	og	værktøjer	til	

mellemlederne,	som	naturligvis	ikke	er	HRM-specialister,	der	gør,	at	de	varetage	denne	

afgørende	opgave	i	organisationen	(Collings	et	al.,	2012).		



Cand.	Merc.	HRM	CBS	 Kandidatafhandling	 09.07.2016	

Side	51	af	73	
	

	

I	Nordea	er	det	HR’s	rolle	at	sikre	sig,	at	mellemlederne	netop	forstår	de	rammer	og	værktøjer,	

der	er	lagt	for	at	identificere	talenterne.	Grundlæggende	identificeres	talenter	gennem	PDD	og	

APR-processen,	hvor	en	medarbejders	performance	og	potentiale	vurderes	ud	fra	en	

evalueringsskala.	Opgaven	hos	HR	ligger	i	at	give	mellemlederne	forståelse	for,	hvorledes	PDD-	

og	APR-processen	skal	bruges	til	at	vurdere	performance	og	potentiale	for	derigennem	at	

identificere	organisationens	talenter	(Bilag	A,	s.	8).	

Gennem	coaching	og	læring	af	mellemlederne	er	det	Nordeas	hensigt	at	sikre	sig	en	

ensartethed	for	hele	organisationen	for	at	sikre	en	så	transparent	og	sammenlignelig	

vurderingsproces	som	muligt.	De	vil	give	mellemlederne	de	redskaber,	de	skal	bruge	for	at	

kunne	vurdere	samtlige	medarbejdere	ud	fra	samme	evalueringsskala.	Denne	opgave	er	uhyre	

vigtig	og	uhyre	svær,	for	hvis	potentiale	og	performance	vurderes	forskelligt	på	tværs	af	

organisationen,	så	skaber	det	stor	forvirring	og	uklarhed	for,	hvad	god	performance	og	

potentiale	er	(Bilag	D1).		

Det	er	derfor	helt	afgørende,	at	Nordeas	HR	formår	at	uddanne	deres	ledere	til	at	kunne	

vurdere	performance	og	potentiale	for	i	sidste	ende	at	kunne	finde	de	rette	talenter	til	YST-

processen.		

HR	har	også	til	opgave	at	finde	og	udpege	relevante	mentorer	til	hver	enkel	YST’er.	Opgaven	er	

vigtig	i	den	henseende,	at	mentoren	får	en	vigtig	rolle	i	refleksionsprocessen	for	den	enkelte	

YST’er.	Som	tidligere	beskrevet	er	en	vigtig	del	af	læring	på	jobbet	gennem	refleksion.	Her	er	

det	mentorens	rolle	at	hjælpe	YST-talenterne	på	vej	i	deres	reflektionsproces	og	give	dem	

forståelse	og	vejledning	i	det	at	være	leder.	

Formålet	med	en	mentor	er	at	give	en	medarbejder	hjælp	med	det	videre	karriereforløb.	En	

mentor	er	ofte	en	leder	eller	erfaren	kollega	på	området,	som	kan	støtte	en	mindre	erfaren.	En	

samtale	mellem	mentor	og	talent	er	en	mere	uformel	samtale,	som	bygger	på	“gode	råd”	og	

har	derfor	heller	ingen	tidsmæssig	begrænsning	(Stelter,	2002	side	30-31)	

Mentorerne	er	derfor	ikke	hvem	som	helst	i	organisationen,	det	er	væsentlige,	at	mentorerne,	

ligesom	mellemlederne,	har	en	klar	opfattelse	af	deres	rolle,	da	talentet	skal	kunne	kende	og	

skelne	mellem	de	to	roller,	for	at	være	bevidst	om	hvilken	af	rollerne,	som	de	skal	henvende	

sig	til	i	de	forskellige	situationer.	En	del	af	mentorens	rolle,	er	at	vedkommende	vil	kunne	

inspirere	og	motivere	talentet	til	at	se	langsigtet	for	hvordan	strategien,	her	i	de	forandrings-	

og	udviklingstrin,	bør	se	ud	for	at	opnå	visionen	for	fremtiden	(Nielsen,	2009	;211,	Stelter,	
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2002	side	30-31).	

Mentorerne	bliver	udvalgt	af	HR,	som	giver	hver	YST’er	mulighed	for	at	vælge	en	mentor	ud	fra	

to	nominerede	mentorer	internt	i	organisationen.	Man	stræber	på	at	sikre,	at	hver	YST’er	får	

en	mentor	som	diversere	sig	fra	deres	egne	kompetencer	og	områder.		

“We	try	to	base	the	candidates	on	a	mix	between	what	is	most	relevant	for	the	person	

but	also	to	create	a	diversity.	A	mentor	which	is	of	another	gender,	from	another	

country	or	another	business	area.”	-	PB	(Bilag	D1)		

Det	er	vigtig	for	Nordea,	at	YST’er	får	en	mentor,	der	adskiller	sig	både	fra	dem	selv,	men	også	

gerne	fra	den	leder,	som	de	har.	Det	giver	dem	mulighed	for	at	få	nogle	andre	øjne	på	de	

erfaringer	og	refleksioner	de	skaber	i	deres	udviklingsproces.	Det,	at	lede,	handler	om	at	have	

kapacitet	til	at	reflektere	over	sig	selv,	andre,	relationer	mellem	sig	selv	og	andre	samt	

relationer	mellem	andre	(Nielsen,	2009;	46).	Det	er	specielt	her	mentorerne	skal	hjælpe	og	

være	opmærksom	på	egne	følelser,	og	hvordan	disse	anvendes	som	en	del	af	lederrollen.	For	

at	øge	YST’ernes	mulighed	for	at	reflektere	over	erfaringer	og	handlinger,	er	opgaven	for	

mentorerne	at	stille	de	rigtige	spørgsmål	på	det	rigtige	tidspunkt.	Derved	øges	muligheden	for	

at	forstå	og	tilegne	sig	den	viden,	man	har	behov	for	(Nielsen,	2009;	55).	Refleksionen	ændrer	

YST’ernes	perception	af	erfaringerne,	som	udvikler	deres	i	forvejen	eksisterende	forståelser.	

Derfra	kan	de	forsøge	med	et	nyt	aktivt	eksperiment/forsøg	for	at	få	flere	nye	erfaringer	

(Wahlgren,	2002).	Derfor	er	rollen	som	mentor	vigtigt	for	YST’erne	til	at	give	dem	så	optimale	

udviklingsmuligheder	som	muligt.	

For	at	få	det	fulde	ud	af	mentordelen	er	det	afgørende,	at	man	får	skabt	en	mere	fri	og	

uformel	samtale	som	vedrører	talentets	fremtidige	ønsker	og	karrieredrømme.	For	at	udbyttet	

kan	blive	en	succes,	er	det	vigtigt,	at	talenterne	engagerer	sig	i	tilbuddet	om	en	mentor	og	gør	

sig	umage	i	at	få	noget	ud	af	det.	På	samme	måde	som	resten	af	YST-processen	er	det	op	til,	at	

talentet	selv	at	få	så	meget	ud	af	de	værktøjer,	som	Nordea	og	HR	stiller	til	rådighed.	

5.3 Analyse del 2 
Efter	at	have	klarlagt	hvordan	Nordea	definerer	de	tre	parters	rolle	i	YST-processen,	leder	det	

afhandlingen	videre	til	en	diskussion	om	de	udfordringer,	som	er	blevet	fundet	i	den	empiriske	

og	teoretiske	data.	Her	har	det	vist	sig	at	være	en	række	områder	og	pointer,	som	ikke	

harmonerer	med	de	tanker	og	ideer,	som	Nordea	har	til	YST-processen.		
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Afsnittet	vil	omhandle	hele	forholdet	omkring	mellemlederens	rolle	i	talentudvikling.	

Hvorledes	Nordeas	tanker	om	mellemlederens	rolle	passer	ind	i	den	teori	og	forskning,	der	

findes	på	området.	Samtidig	vil	jeg	analysere	og	diskutere	de	opdagelser,	der	er	kommet	frem	

gennem	i	de	interviews,	jeg	har	lavet	med	de	involverede	parter	i	YST-processen	og	undersøge,	

hvordan	de	både	modsiger	og	supporterer	Nordeas	grundtanker	i	processen	og	forskningens	

resultater	på	området.	

5.3.1 Mellemledernes vigtige rolle i udvikling af YST’erne 
I	Nordea	og	i	mange	forskningsresultater	bliver	det	fremhævet,	at	mellemlederens	rolle	i	

udviklingen	af	medarbejdere	og	i	denne	kontekst	YST-talenter,	er	af	afgørende	betydning	

(Larsen,	2012;	Stahl	et.	al.,	2007;	Collings	et	al.,	2012;	Andersen	et	al.,	2002).	Samme	

opfattelse	har	de	interviewede	ledere	(MK,	EP)	også,	hvor	de	påpeger,	at	det	at	udvikle	er	en	

stor	del	af	det	at	være	leder.		

“Det	at	finde	talenter	og	hjælpe	dem	på	vej	rundt	i	deres	udvikling,	det	anser	jeg	for	en	

vigtig	del	af	mit	daglige	job	(som	leder)”	-	EP	(Bilag	D7)	

“Jeg	holder	meget	på,	at	det	skal	(at	udvikle	medarbejdere)	de	der	ledere	simpelthen.	

Det	er	så	vigtig	en	del	af	det	at	være	leder	hos	mig	(de	ledere	der	refererer	til	MK),	det	

er	at	arbejde	med	talent	og	kompetenceudvikling.”	-	MK	(Bilag	D8)	

Også	YST’erne,	der	selv	er	ledere	på	forskellige	niveauer,	nævner,	at	dette	er	en	vigtig	

ledelsesopgave	(AJ,	MH,	LK,	RM).	

“My	main	job,	I	would	say,	to	communicate	and	develop	and	through	development	I	

am	thinking	feedback.	Most	of	my	time	I	use	to	observe	and	give	feedback.”	-	RM	(Bilag	

D6)	

“Helt	generisk,	så	er	lederens	rolle	alfa	og	omega.	Det	er	vedkommende,	der	kan	se	

dine	svage	punkter	og	give	dig	feedback	på	dem	og	sørge	for,	at	du	kan	udvikle	dem.	

Så	jeg	mener,	den	er	helt	afgørende.”	-	AJ	(Bilag	D3)	

“Hvis	lederen	ikke	ønsker	at	udvikle	sine	medarbejdere,	så	bliver	de	ikke	udviklet.”	-	MH	

(Bilag	D2)	

“It's	extremely	important	(the	role	of	the	manager	in	development)”	-	LK	(Bilag	D4)	

Alligevel	er	der	en	oplevelse	blandt	YST’erne,	at	de	ikke	oplever,	at	deres	nærmeste	leder	

(mellemlederen)	er	den,	som	har	udviklet	dem	mest.	MK	fortæller,	at	han	har	haft	en	del	
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ledere	gennem	YST-processen	og	svarer	således	på,	om	det	er	dem	har	har	udviklet	ham	eller	

været	med	til	det:	

“Er	det	dem,	der	har	udviklet	mig	meget?	Nej	det	tror	jeg	ikke.”	-	MH	(Bilag	D2)	

Han	nævner,	at	hans	nærmeste	ledere	var	for	tæt	på	ham	til,	at	disse	personer	kunne	udvikle	

ham.	Det	blev	mere	løsningsorienteret,	den	kommunikation	de	havde	i	stedet	for	fokus	på	

coaching.	

“Min	nærmeste	chef	er	for	tæt	på.	Det	bliver	mere	løsningsorientret	og	ikke	coaching,	

hvor	det	er	der,	man	får	mest	udvikling	af	sig	selv,	i	stedet	for	man	bare	bliver	sparret	

med.”	-	MH	(Bilag	D2)	

Det	samme	oplevede	LK.	Hun	oplevede	ikke,	at	hendes	nærmeste	leder	havde	nogen	

indflydelse	på	hendes	udvikling.	Hun	oplevede,	at	hendes	nærmeste	leder	ikke	havde	interesse	

i	at	udvikle	hende,	men	blot	fokuserede	på	de	daglige	resultater:	

“My	manager	has	very	little	interst	in	developing	me	as	such”	-	LK	(Bilag	D4)			

Det	er	derfor	interessant	at	analysere	og	diskutere,	hvorfor	denne	udfordring	er	opstået	og	

hvilken	effekt,	denne	kan	have	på	udviklingen	af	YST’erne.	

5.3.2 Mellemlederens udfordringer ved talentudvikling	
Som	der	blev	beskrevet	i	den	første	del	af	analysen,	så	er	mellemlederens	rolle	efter	Nordeas	

synspunkt	meget	afgørende.	De	berører	direkte	eller	indirekte	90	%	af	læringen	hos	den	

enkelte	medarbejder,	og	det	samme	gælder	derfor	også	YST’erne.	Dernæst	er	mellemlederen	

en	afgørende	faktor	i	YST’ernes	DCP,	der	skal	lægge	byggestenen	for	hvordan	YST’ernes	

udviklingsproces	kan	lykkes,	og	hvilken	vej	den	bør	tage.	Det	er	mellemlederne	i	mellem,	der	er	

med	til	at	finde	de	rette	karrieremuligheder	internt	i	organisationen.		

“In	order	to	develop	a	talent	you	need	as	a	manager	to	build	alliances	with	other	

managers	in	order	to	find	relevant	assignments.”	-	PB	(Bilag	D1)	

Dermed	har	mellemlederen	en	afgørende	rolle	i	at	finde	relevante	opgaver	og	jobmuligheder,	

der	kan	være	med	til	at	udvikle	et	talents	kompetencer.	Forstår	mellemlederen	ikke	sin	rolle	i	

denne	opgave,	svækker	det	altså	talentets	udviklingsmuligheder	gevaldigt,	da	talentet	enten	

må	“nøjes”	med	de	muligheder,	som	mellemlederen	kan	tilbyde	eller	selv	bruge	sit	netværk	at	

finde	relevante	muligheder	rundt	i	organisationen.	
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I	denne	hensigt	har	Nordea	dog	taget	deres	forbehold	til	YST-processen.	I	og	med	at	man	gjort	

YST-processen	til	en	selvledelses	disciplin,	hvor	investeringen	er	hos	den	enkelte	og	dermed	

lagt	ansvaret	for	udviklingen	over	på	YST’erne	selv,	så	har	man	sikret,	at	de	selv	kunnen	

varetage	denne	opgave.	I	en	selvledelse	tankegang,	er	det	lettere	for	de	selvledende	selv	at	

tage	ansvar	for	forskellige	opgaver,	hvor	de	ikke	får	hjælp	af	deres	nærmeste	leder.	Det	vil	dog	

stadig	være	en	opgave	som	Nordea,	helst	ser	løst	med	hjælp	fra	mellemlederen,	men	YST-

processens	grundtanke	gør	det	dog	muligt	for	YST’erne	selv	at	tage	hånd	om,	hvis	ikke	de	

finder	mellemlederens	udviklingsmuligheder	gode	nok	(Kristensen,	2008).	

For	at	forstå	mellemlederens	udviklingsrolle	vil	jeg	inddrage	Lave	og	Wengers	læringsteori	om	

situeret	læring	og	læring	i	praksisfællesskaber.		

I	Lave	og	Wengers	teori	om	situeret	læring	er	det	vigtigt,	at	forstå	at	læring	af	viden	og	

anvendelsen	af	denne,	sker	ud	fra	et	individs	deltagelse	i	et	eller	flere	praksisfællesskaber.		

Nordea	opfordrer	deres	YST’er	til	at	skifte	job	internt	i	organisationen,	for	at	udvikle	sig	

yderligere	og	lære	at	bruge	deres	kompetencer	i	nye	relationer.	I	denne	henseende,	hvor	

YST’erne	skifter	job	fra	et	lederjob	til	et	andet,	starter	de	som	et	nyt	medlem	af	et	

praksisfællesskab.	Her	vil	de	indgå,	som	en	legitim	perifer	deltager,	der	har	til	mål	at	blive	et	

fuldbyrdet	medlem	af	fællesskabet	(Hermansen,	1998;	151-159).	Det	væsentlige	i	Lave	og	

Wengers	teori	er	at	fokusere	på	deltageraspektet	frem	for	overførslen	af	kundskaber.	Viden	er	

ifølge	teorien	ikke	muligt	blot	at	overføre,	men	kan	kun	erhverves	gennem	deltagelse.	Det	

handler	om	at	fokusere	på,	hvad	der	skal	læres	gennem	bestemte	aktiviteter	og	handlinger	

(Sørensen	et.	al.	2008;	121).	

Hvis	vi	tager	et	blik	på	Nordea,	er	det	altså	vigtigt,	at	YST’erne	og	deres	mellemleder	forstår	

hvilke	aktiviteter	og	praksisfællesskaber	som	er	nødvendige	for	YST’erne	at	indgå	i,	for	at	

udviklingen	muliggøres.	Det	er	ikke	nok	blot	at	forstå,	hvad	der	skal	udvikles	hos	den	enkelte	

YST’er,	men	at	forstå	hvilke	aktiviteter,	der	skal	til	for	at	den	korrekte	udviklingen	kan	lade	sig	

gøre.		

Her	er	det	HR,	som	skal	sørge	for	at	mellemlederne	er	udstyret	med	de	rigtige	rammer	og	

redskaber	for	at	kunne	tage	afgørende	talentbeslutninger.		

“Boudreau	and	Ramstad	argue	that	HR	offers	far	great	potential	if	it	focuses	on	

providing	non-HR	leaders	who	ultimately	make	talent	decisions	with	the	decision	
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framework	and	data	and	analysis	required	to	inform	key	decision	around	talent.”	

(Collings	et	al.,	2012,	927)	

Det	gælder	både	i	udviklingen	af	medarbejdernes	DCP,	men	bestemt	også	i	

identifikationsfasen,	hvor	HR	har	mulighed	for	at	kunne	udføre	opgaver	centralt	i	

organisationen,	og	derfor	bliver	nødt	til	at	udstyre	mellemlederne	(non-HR	leaders)	med	

kompetencer	til	at	træffe	beslutningerne.	Hvis	det	ikke	formås,	så	tages	beslutninger	omkring	

talenter	oftest	uden	velforståede	rammer	eller	overvejelser	af	relevante	informationer	

(Boudreau,	2010).	

Det	var	også	den	oplevelse	SM	havde,	da	han	blev	nomineret	til	YST-processen.	

“The	manager	(SM’s	manager)	didn’t	actually	know	much	about	it	(the	YST-process)...	

She	had	definitely	read	about	it	on	the	intranet,	so	she	had	some	idea	but	it	was	only	

superficial.”	-	SM	(Bilag	D5)	

Her	er	det	tydeligt,	at	SM,	som	medarbejder,	ikke	oplevede	en	leder,	der	havde	det	fulde	

overblik	på	YST-processen,	og	hvordan	redskabet	skulle	bruges	i	Nordea.	Hvis	denne	oplevelse	

ikke	er	enestående	kan	det	være	et	klart	tegn	på,	at	HR	i	Nordea	ikke	har	formået	at	udstyre	

deres	mellemledere	med	de	redskaber,	der	skal	til	for	at	få	talent	management	til	at	fungere	

optimalt.	Det	er	dog	en	svær	opgave	for	HR,	at	klæde	mellemlederne	godt	nok	på	og	motivere	

dem	til	det.	Det	kan	handle	om	at	lade	mellemlederen	forstå,	hvor	vigtig	deres	rolle	er	i	

udviklingen	af	talenterne	(Larsen,	2012;	146).	

5.3.3 Mellemlederens motivation i talentudvikling	
Der	kan	være	mange	måder,	hvor	HR	kan	øge	mellemleders	motivation	til	samspil	med	HR	om	

at	samarbejde	konstruktivt	og	talentudviklingen.	Hvis	mellemlederen	forstår,	at	det	i	

organisationen	kan	give	et	godt	ry,	at	de	er	med	til	at	satse	på	medarbejderes	talentudvikling,	

vil	evne	og	lyst	til	samarbejde	allerede	blive	mere	positivt.	I	processen	vil	mellemlederen	også	

opleve,	at	den	investering,	de	har	givet	i	de	talenter,	som	de	har	været	med	til	at	udvikle,	vil	

give	positivt	outcome,	da	de	vil	udgøre	et	vigtigt	netværk	fremover	(Larsen,	2012;	147).	

En	motivation	for	mellemlederen	kan	også	være,	at	det	kan	være	mere	spændende	at	være	

omgivet	af	talenter	i	hverdagen,	og	derigennem	opnå	større	mulighed	for	udvikling	på	egen	

karriere	(Larsen,	2012;	147).		
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5.3.4 Jobrotation som et middel i talentudvikling 
Med	YST-processen	er	det	målet	for	Nordea	at	udvikle	unge	ledelsestalenter	til,	i	fremtiden,	at	

kunne	varetage	ledelsesposter	på	niveau	2.	Dermed	handler	YST-processen	om	at	udvikle	unge	

ledere	i	begyndelsen	af	deres	lederkarriere.	I	begyndelsen	af	en	lederkarriere	arbejder	leder	

med	mindre	teams,	hvor	ansvaret	og	kompleksiteten	af	de	ledelsesmæssige	opgaver	er	

mindre.	Det	betyder,	at	uerfarne	ledere,	som	YST’erne	er,	i	denne	fase	af	deres	karriere	har	

fået	en	perifer	placering,	hvor	vedkommende	får	mulighed	for	iagttage,	hvordan	opgaver	

inden	for	ledelse	løses	og	hvilke	mekanismer	og	fællestræk,	der	findes	i	dette	

praksisfællesskab,	som	YST’eren	nu	er	blevet	en	del	af	(Sørensen	et.	al.	2008;	120.).			

Når	Nordea	lægger	vægt	på	jobrotation,	som	en	vigtigt	del	af	en	YST’ernes	udvikling	skyldes	

det,	at	jobrotation	giver	mulighed	for	YST’erne	at	erfare,	hvordan	ledelse	udføres	i	andre	og	

nye	ledelsesprocesser.	YST’erne	kan	se	hvad	de,	der	er	længere	fremme	i	processen,	laver,	

hvormed	læreprocessen	bliver	overskuelig	og	synlig,	og	der	dannes	en	struktur,	der	viser,	

hvilke	færdigheder	man	forventes	at	have	på	et	givent	fremtidigt	tidspunkt	(Sørensen	et.	al.	

2008;	121).	

Tilstedeværelsen	i	sig	selv	vil	dog	ikke	være	nok	for	YST’erne.	Det	kræver	aktiv	deltagelse	i	

praksisfællesskabet	for	at	læring	kan	opstå.	Det	er	ikke	nok	blot	at	stå,	som	tilskuer,	mens	

andre	udøver	kundskaben.	Det	handler	om	at	deltage	mere	og	mere	for	at	blive	et	fuldbyrdet	

medlem	af	praksisfællesskabet	(Sørensen	et.	al.	2008;	121).	

Ved	at	starte	ud	med	mindre	ansvarsfulde	ledelsesopgaver	får	YST’erne	mulighed	for	at	få	

adgang	til	at	være	en	del	af	en	udfoldet	ledelsespraksis.	Herved	får	YST’erne	gennem	

deltagelse	mulighed	for	at	se,	hvordan	problemstillinger	kan	løses	af	mere	erfarne	ledere	i	

Nordea.	Det	lærte	får	først	mening	i	fælles	praksis,	når	der	kan	gives	en	engageret	deltagelse,	

og	dermed	kan	benyttes	i	det	daglige	virke	(Sørensen	et	al.	2008;	121-122).		

Det	er	dog	ikke	altid,	at	talenter	udnytter	de	situationer,	hvor	de	kan	bruge	rollemodeller,	der	

er	længere	fremme	i	processen	end	dem	selv.	Hvis	de	er	for	tæt	på	hinanden	jobmæssigt,	kan	

det	ikke	være	muligt	at	forstå	nærmeste	leder,	som	en	rollemodel.	Dette	giver	LK	antydning	af.	

“My	manager	is	only	2-3	years	older	than	me…	I	really	don’t	expect	him	to	be	a	

significant	role	in	my	development.	His	manager	above	that	he	plays	a	very	important	

role.”	(Bilag	D4)	
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Herved	belyses	det,	at	nogle	kan	føle,	at	deres	nærmeste	leder	er	for	tæt	på	eller	minder	for	

meget	om	dem	og	derfor	ikke	ser	dem,	som	en	rollemodel.	LK	ser	mere	en	rollemodel	og	

udvikling	person	i	sin	leders	leder.	Det	er	den	person,	som	er	længere	fremme	i	processen,	

som	LK	bruger	til	at	identificere,	hvilke	færdigheder	ledere	højere	oppe	i	organisationen	

benytter	i	ledelseserhvervet.	

Læreprocessen	kan	i	den	situerede	læring	ses	på	to	måder;	på	det	individuelle	plan	vil	talentet	

udvikle	en	identifikation	med	den	givne	praksis	-	altså	kan	det	fx	være	en	handlemåde,	særlig	

måde	at	opføre	sig	op,	klæde	sig	på	mm.	som	viser,	at	vedkommende	er	en	del	af	et	særligt	

praksisfællesskab.	Den	anden	måde	er	på	det	sociale	plan,	hvor	læreprocessen	kan	fungere	

som	et	omdrejningspunkt	for	fællesskabets	overlevering	og	udvikling,	ment	på	den	måde,	at	

det	ikke	blot	handler	om	at	have	en	særlig	handleevne,	men	også	at	tage	del	i	og	viderebringe	

denne	praksis.	På	den	måde	kan	det,	at	være	leder	og	deltage	i	ledelsespraksis,	ikke	adskille	

hinanden	(Sørensen	et.	al,	2008;	122).	

Et	kendetegn,	ved	at	lære	i	en	ledelsesmæssig	forstand,	er,	at	talentet	ikke	altid	deltager	i	et	

afgrænset	praksisfællesskab	i	deres	læring.	Det	er	mere	relevant	at	se	nærmere	på	talentets	

læringsbane,	hvor	de	netop	kan	være	en	del	af	en	mere	kompleks	kontekst	med	andre	

talenter.	Her	igennem	deres	deltagelse	i	forskellige	kontekster,	får	de	selv	mulighed	for	at	

udvikle	deres	egen	læringsbane	med	henblik	på	at	blive	en	del	af	ledelsespraksis	(Sørensen	et.	

al.	2008;	123).	Ved	at	blive	en	del	af	mere	komplekse	praksisfællesskaber,	skaber	det	også	

større	mulighed	for	en	læringsbane	med	retning	mod	ledelse	(Sørensen	et.	al.	2008;	123).	En	

læringsbane	i	forbindelse	med	at	lære	at	blive	leder	er	netop	kendetegnet	ved,	at	man	

indtræder	som	leder	i	stadig	mere	komplekse	praksisfællesskaber	(Sørensen	et.	al.	2008;	123).	

Det	er	den	udfordring	som	HR	i	processen	om	talentudvikling,	skal	sørge	for	at	mellemlederen	

tænker	på.	Processen	skal	have	et	langsigtet	syn	og	være	på	Nordeas	“vegne”	og	ikke	egne.	

Mellemlederne	skal	forstå	at	YST’erne	ikke	indgår	i	et	simpelt	praksisfællesskab,	men	en	mere	

kompleks	kontekst,	hvor	det	nuværende	praksisfællesskab	blot	er	midlertidig	(Sørensen	et.	al.	

2008;	123).	Det	kan	være	svært	for	en	mellemleder	at	skulle	fokusere	på	at	udvikle	eget	talent,	

da	man	kan	have	en	fornemmelse	af,	at	man	mister	talentet	i	afdelingen,	og	derved	kan	

risikoen	være,	at	man	ikke	får	udnyttet	talentets	fulde	potentiale	(Larsen,	2012;	146).		

Netop	hvis	mellemlederen	har	den	opfattelse,	at	man	mister	talenter	fra	afdelingen	i	stedet	

for,	at	der	opleves	en	organisatorisk	udvikling,	så	vil	det	anses	som	en	tidsrøver	for	

mellemlederen.	Man	risikerer,	at	mellemlederen	oplever	en	følelse	af	at	fokus	på	
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talentudvikling	tager	for	meget	tid	og	ressourcer	fra	de	resultater	som	forventes	af	lederens	

afdeling.		

“He	knows	what	work	I	am	doing.	He	just	doesn't	mentor	me	as	a	person	but	he	knows	

about	all	the	deals	i'm	working	on.	Businesswise,	he	knows	what	I	am	doing.”	LK	(Bilag	

D4).	

I	værste	fald	kan	mellemleder	også	opleve	følelsen	af	konkurrence	fra	talentet,	og	derfor	en	

konkurrence	på	egen	position.	Dette	dilemma	kan	her	opstå,	da	mellemlederen	ikke	ønsker	at	

miste	sin	position,	men	samtidig	forventes	det	af	vedkommende,	at	der	sættes	fokus	på	at	

udvikle	et	talent	i	egen	afdeling	(Larsen,	2012;	141).	

Det	skal	nu	prioriteres	i	ansvarsopgaverne,	da	vedkommende	“pludselig	skal	til	at	lege	

talentudvikling	-	og	bruge	tid	og	kræfter	på	det,	frem	for	at	passe	sit	arbejde”	(Larsen,	2012;	

141).	Det	kan	være	svært	at	overbevise	mellemlederen	om,	at	det	skal	prioriteres,	da	det	i	

praksis	kan	forekomme,	som	at	man	skal	bruge	en	masse	tid	og	ressourcer	på	en	

udefrakommende	opgave	(talentudvikling),	da	man	i	sidste	ende	kan	risikere	at	“miste”	det	

talent,	som	man	har	“investeret”	i	til	en	anden	afdeling	i	organisationen	(Larsen,	2012;	142).			

Selvom	det	påpeges,	hvor	vigtigt	det	er,	at	HR	uddelegerer	ansvar	til	mellemlederne,	kan	der	

stadig	være	visse	konsekvenser.	Det	er	ikke	altid	at	mellemleder	har	erfaring	med	talenter	og	

derfor	ikke	kender	sin	rolle	(Renwick	et	al	.2002).	Renwick	et	al.	udtrykker	en	bekymring	om	

hvorvidt	mellemledere	er	motiveret	til	at	udføre	“HR-arbejde”,	da	det	kræver	tid,	kompetencer	

og	ressourcer	til	det.	For	nogle	mellemledere	kan	det	ses	som	en	form	for	ekstra	arbejde,	og	

nødvendigvis	ikke	noget,	de	er	blevet	målt	på	tidligere,	og	derfor	ikke	anser	som	en	væsentlig	

del.	Det	kan	antages,	at	en	mellemleder	kan	se	en	større	fordel	i	at	forfølge	egne	mål	frem	for	

de	udviklingsorienterede	mål	for	en	medarbejder	(Renwick	et	al	.2002).	

Det,	som	Lave	og	Wengers	teori	fortæller,	er,	at	talenterne	får	mulighed	for	at	deltage	i	

organisatoriske	ledelsessammenhænge,	hvor	man	kan	agere	som	leder,	vil	det	give	mulighed	

for	at	erhverve	sig	forskellige	erfaringer	i	deres	lederuddannelse	(Sørensen	et	al.,	2008;	124).	

Det	er	denne	organisatoriske	udvikling,	som	man	skal	have	mellemlederne	til	at	byde	ind	på.	

De	skal	kunne	se,	at	det,	de	gør	i	talentudviklingen,	er	en	del	af	noget	større.	

Hvis	der	ses	på	hvordan	de	to	mellemleders	syn	på	jobrotationen	i	Nordea	er,	så	træder	der	en	

interessant	problemstilling	frem.		
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“Jeg	har	mere	oplevet	et	pres	fra	programmet	af,	at	folk	skal	skifte	jobs	enormt	hurtigt,	

og	at	de	i	virkeligheden	bliver	mere	stresset	af	det…	Det	er	det,	vi	(lederne)	har	kæmpet	

mest	med	i	form	at	YST-programmet.”	-	MK	(Bilag	D8)		

“Vi	har	svært	ved	at	sikre	os	at	de	rent	faktisk	flyttes	rundt	(i	organisationen)...	Jeg	

kunne	godt	tænke	mig	at	vi	tog	et	mere	håndfast	ansvar...	At	vi	går	ind	mere	aktivit	for	

at	flytte	dem	rundt…	Der	synes	jeg	vi	overlader	dem	for	meget	til	sig	selv.”	-	EP	(Bilag	

D7)	

De	to	mellemledere	har	hver	deres	holdning	til	hvordan,	de	oplever,	at	Nordea	og	YST-

processen	håndterer	det,	at	YST’erne	har	et	mål	om	at	skifte	job	undervejs	i	processen.	Ser	vi	

først	på	MK,	så	oplever	han,	at	YST’erne	kan	føle	sig	stresset	og	defokuseret	ved	tanken	om,	at	

de	skal	skifte	job.	Han	påpeger,	at	YST’erne	gerne	skal	være	i	den	nye	position	en	periode	til	

rent	faktisk	at	kunne	levere	målbare	resultater	og	tilegne	sig	nogle	kompetencer,	de	kan	tage	

videre	(Bilag	D8).	Det,	han	påpeger,	er,	at	YST’erne	formår	at	skifte	fra	at	være	legitim	perifer	

deltager	til	at	blive	et	fuldbyrdet	medlem	af	fællesskabet	inden	de	kommer	videre	i	deres	

Nordeakarriere	et	nyt	sted	i	organisationen.	Hvis	de	for	tidligt	begynder	at	tænke	over,	at	de	

snart	skal	finde	et	nyt	job,	så	formår	de	ikke	at	blive	et	fuldbyrdet	medlem	af	

praksisfællesskabet	(Hermansen,	1998,	151-159).	

Modsat	fortæller	EP,	at	hun	mener	at	Nordea	og	derigennem	HR	i	Nordea	skal	tage	mere	

ansvar	i	denne	opgave	og	sikre,	at	YST’erne	skifter	jobs	og	kommer	de	rigtige	steder	hen.	Hun	

er	af	den	overbevisning,	at	YST’erne	ikke	kan	klare	den	alene,	men	Nordea	skal	hjælpe	dem	

med	at	finde	de	rette	steder	at	udvikle	deres	kompetencer	yderligere	(Bilag	D7).	Nordea	skal	

hjælpe	YST’erne	mere	på	vej	for	at	finde	de	rette	praksisfællesskaber,	der	kan	udvikle	dem	

bedst	muligt.	Det	skal	Nordea	gøre	for	at	sikre,	at	YST’erne	ikke	indgår	i	et	for	simpelt	

praksisfællesskab,	men	en	mere	kompleks	kontekst,	hvor	det	nuværende	praksisfællesskab	

blot	er	midlertidig	(Sørensen	et.	al.	2008;	123).		

Hvis	YST’erne	skal	have	mulighed	for	at	få	ledelseserfaring	og	lære	“håndværket”	kræver	det,	

at	man	har	gjort	sig	nogle	erfaringer,	ved	at	bevæge	sig	mod	en	stadig	mere	kompleks	position	

forskellige	steder	i	organisationen	(Sørensen	et	al.,	2008;	124).	Der	er	ikke	tale	om	en	tilfældig	

“trial-and-error-proces,	fordi	man	netop	er	trådt	ind	i	en	række	positioner,	hvor	der	allerede	

eksisterede	en	række	forventninger	til,	hvad	man	skulle	gøre	som	leder.	Man	har	altså	lært	

leder-håndværket	ved	at	bevæge	sig	mod	stadig	mere	komplekse	positioner	i	ledelsesmæssige	

praksisser	inden	for	forskellige	dele	af	koncernen	(Sørensen	et	al.,	2008;	124-125).		
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I	denne	sammenhæng	stilles	der	flere	og	flere	krav	til	mellemlederens	rolle.	Det	er	ikke	blot	at	

være	coach	eller	mentor,	men	en	væsentlig	rolle	er	også	at	fungere	som	en	ambassadør,	

fortolker	og	videreformidler	fra	topledelsen	og	Nordeas	overordnede	værdier	og	strategi.	Heri	

ligger	der	en	stor	opgave	for	mellemlederen,	netop	at	sørge	for	at	værdierne	og	strategien	ikke	

bliver	misforstået	eller	glemt	i	organisationen,	men	at	den	tages	alvorligt	og	giver	mening	for	

talentet	(Larsen,	2012;	141).	Her	er	der	tale	om,	hvordan	læreprocessen	har	stor	indvirkning	på	

det	sociale	plan.	Mellemlederen	er	et	omdrejningspunkt	for	fællesskabets	overlevering	og	

udvikling,	ment	på	den	måde,	at	det	ikke	blot	handler	om	at	have	en	særlig	handleevne,	men	

også	at	tage	del	i	og	viderebringe	denne	praksis	(Sørensen	et.	al,	2008;	122).	

5.3.5 Topledelsens involvering i talentudvikling 
Mellemlederen	kan	dog	ikke	stå	alene	med	opgaven.	Ofte,	hvis	mellemlederen	ikke	formår	at	

udvikle	på	sine	medarbejdere,	skyldes	det	noget	mere	end	blot	mellemlederens	kompetencer.	

For	at	talent	management	og	talentudvikling	kan	lykkes	og	blive	værdifuldt,	bør	udviklingen	

blive	en	integreret	del	af	kulturen	i	Nordea	og	en	aktiv	involvering	af	topledelsen	i	processen	

(Stahl	et.	al.	2007;	14).		

Det	er	en	vigtig	opgave	hos	topledelsen	at	skabe	tillid	i	hele	organisationen.	Topledelsen	bør	

gøre	tillid	til	et	bærende	princip	i	talentudvikling	samt	konkretisere	og	operationalisere	det,	

samtidig	med	at	være	gode	rollemodeller.	Gode	rollemodeller	menes,	at	topledelsens	

konkrete	adfærd	i	virksomheden,	bør	afspejle	en	synlig,	troværdig	og	konsekvent	rollemodel.	

Topledelsen	er	ofte	mere	synlige	i	hverdagen	i	organisationen,	end	de	selv	tror.	Derfor	er	det	

væsentligt,	at	det	bliver	en	del	af	deres	handlemåde	i	det	daglige,	således	det	kan	smitte	af	på	

kulturen	(Larsen,	2012;	155).	

LK	nævner	manglen	på	support	fra	topledelsen	til,	at	hun	ikke	turde	at	tage	det	næste	skridt	i	

hendes	udvikling,	i	form	af	et	jobskifte,	som	er	en	af	grundelementer	i	YST-processen.	Til	

spørgsmålet	om	hvilke	negative	sider	der	er	ved	YST-processen,	siger	hun	således:	

“The	link	between	the	YST-candidates	and	top	part	of	the	organization.	I	would	have	

expected	a	program	like	that	to	be	more	career	coaching…	What	is	his	(Head	of	Group	

HR,	Henrik	Priergaard	Nielsen)	view	on	where	I	can	reach	in	Nordea	and	what	is	his	

advice	to	me	on	what	direction,	I	should	go	to	get	there.”	-	LK	(Bilag	D4)	

Denne	manglende	vejledning	fra	topledelsen	i	Nordea,	føler	LK	er	en	stor	mangelvare	der	

sætter	hendes	udvikling	i	stå	i	forhold	til	målene	for	YST-processen.	Der	kan	dog	være	en	
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kulturel	begrundelse	for,	hvorfor	hun	mangler	nogle	råd	fra	topledelsen	i	hendes	

development-plan.		Hun	nævner	senere	i	interviewet,	at	kulturen	i	hendes	del	af	Nordea	ikke	

fokuserer	så	meget	på	udvikling,	men	mere	på	de	forretningsmæssige	resultater.	

“My	organization	is	all	about	business.	It’s	very	little	about	the	softer	values	and	"let’s	

develop	you	as	a	person"	kind	of.”	-	LK	(Bilag	D4)	

Det	kan	altså	være	én	af	forklaringerne	på,	hvorfor	hun	gerne	vil	have	topledelsen	ind	over	

hendes	udviklingsplan.	Hvis	kulturen	i	hendes	del	af	Nordea	ikke	har	kompetenceudvikling,	

som	en	del	af	hverdagen,	så	vil	hun	søge	den	andet	sted.	Organisationskulturen	spiller	en	rolle	

i	hvordan	talentudvikling	opfattes	af	medarbejderne.	Hvis	kulturen	er	positivt	ladet	for	

udviklingen,	vil	det	også	gøre	medarbejderne	opmærksomme	på	hvad,	der	forventes	af	

selvansvar	for	egen	udvikling,	ligesom	det	vil	være	positivt	at	være	opsøgende	overfor	nye	

udfordrende	opgaver,	andre	funktioner	inden	for	organisation	eller	tværfaglige	projekter.	En	

ting	som	jobrotation	i	forskellige	funktioner	eller	afdelinger	i	Nordea,	kan	også	være	en	

metode	for	at	udvikle	og	gøre	vedkommende	bevidst	om	kulturen.	Men	selvom,	at	denne	

metode	anses	for	at	være	effektivt,	så	kan	det	stadig	være	en	udfordring	at	implementere	og	

styre	denne	metode	i	praksis	(Stahl	et.	al.,	2007;	15).	

Dernæst	påpeges	det	i	situeret	læring,	at	ledelse	erfares	for	YST’erne	i	et	praksisfællesskab	

ved,	at	de,	som	nyankommne	ledere,	har	en	perifer	placering,	hvor	vedkommende	får	

mulighed	for	iagttage,	hvordan	opgaver	inden	for	ledelse	løses	og	hvilke	mekanismer	og	

fællestræk,	der	findes	i	dette	praksisfællesskab,	som	YST’eren	nu	er	blevet	en	del	af	(Sørensen	

et.	al.	2008;	120.).	Hvis	LK	oplever,	at	der	i	hendes	del	af	organisationen	ikke	fokuseres	på	

personlig	udvikling	og	udvikling	af	medarbejdere,	derfor	risikere	LK	at	udvikle	de	fællestræk,	

som	findes	i	det	praksisfællesskab.	Det	eneste	der	ud	fra	teorien	skulle	ændre	dette,	er	ved	at	

LK	får	bevæget	sig	rundt	i	organisationen	og	gjort	sig	nogle	erfaringer,	ved	at	bevæge	sig	mod	

en	stadig	mere	kompleks	position	forskellige	steder	i	organisationen	(Sørensen	et	al.,	2008;	

124).	Dette	skal	ikke	ske	gennem	en	tilfældig	trial-and-error-proces,	da	man	netop	træder	ind	i	

en	række	positioner,	hvor	der	allerede	eksisterer	en	række	forventninger.	Derved	læres	ledelse	

ved	at	opleve	og	deltage	i	forskellige	ledelsespraksisser	inden	for	forskellige	dele	af	koncernen	

(Sørensen	et	al.,	2008;	124-125).		

I	denne	situation,	hvor	kulturen	og	dermed	risikoen	for	at	kompetencerne	heller	ikke	er	til	det,	

så	er	det	HR’s	opgave	at	hjælpe	til.	Når	mellemlederens	primære	opgave	ofte	er	at	have	fokus	

på	opfyldelse	af	mål	eller	kulturen	gør,	at	lederne	ikke	altid	har	så	meget	erfaring	med	
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udvikling	af	talenter	-	netop	her	er	det	vigtigt,	at	HR	kan	stå	til	rådighed	for	mellemlederne.	

HR’s	rådighed	bør	indebære	en	løbende	og	systematisk	support	til	mellemlederne	

omhandlende	deres	funktion	i	forhold	til	talenterne,	i	det	omfang	mellemlederen	har	behov	

for	support	(Whittaker	et	al.,	2003;	246).	For	at	imødekomme	en	eventuel	udfordring	med	

mellemlederens	manglende	involvering,	bør	HR	have	fokus	på	at	facilitere	en	dialog	om	

betydningen	af	det	mellem	HR	og	talenternes	mellemledere.	Denne	dialogs	formål	er	at	gøre	

mellemlederne	bevidste	om	deres	rolle	og	ansvar	over	for	talenterne.	Der	bør	også	lægges	

vægt	på,	hvad	der	forventes	af	mellemlederne,	samt	at	deres	motivation	og	incitament	bliver	

klarlagt.	De	ønskede	resultater	af	dette	er,	at	mellemlederen	kan	hjælpe	til	at	udvikle	talentet	

på	en	udbytterig	og	konsistent	måde	(Whittaker	et	al.,	2003;	246).			

Det	overordnede	mål	for	at	talentudviklingen	kan	ske	fyldest	i	hele	organisationen,	også	i	de	

områder,	hvor	udvikling	ikke	er	en	del	af	kulturen,	bør	have	større	fokus.	Dette	er	også	

tilfældet,	når	der	snakkes	om	YST-processen.	Det,	at	YST	i	Nordea	ikke	er	et	program,	men	en	

proces,	der	i	højere	grad	involverer	talentet	selv,	kan	ses	som	en	kulturændring,	som	kan	tage	

tid	at	få	gennemført	i	organisationen.	For	at	ændringen	kan	ske,	har	HR	behov	for	støtte	og	

opbakning	fra	topledelsen	i	Nordea	(Hughes	et	al.,	2008;	751).	Det	er	vigtigt,	at	YST-processen	

ikke	fremstår	som	et	initiativ	HR	alene	har	iværksat,	men	at	topledelsen	er	med	til	at	

understrege	væsentligheden	af	udviklingen	og	fungerer	som	et	forbillede	for	organisationen	og	

talentudviklingen	(Hughes	et	al.,	2008;	751).	Ved	at	HR	kan	informere	og	støtte	

mellemlederne,	kan	det	bidrage	til	at	påvirke	organisationskulturen	ved	at	sørge	for,	at	

mellemlederne	har	incitament	og	en	forståelse	for,	hvorfor	talentudvikling	er	vigtigt	(Schein,	

1994;	277).	Talentudvikling	bør	ikke	blot	være	en	forståelse	hos	HR	og	mellemleder,	men	være	

en	integreret	del	af	organisationskulturen,	for	at	fokus	på	talentudvikling	bliver	en	selvfølgelig	

og	naturligt	for	alle	(Stahl	et	al.,	2007;	14).	Ved	at	talentudvikling	bliver	en	større	del	af	

kulturen,	vil	det	også	kunne	medvirke	til	at	give	mere	opmærksomhed	på	ansvarsdelen,	at	

talentudvikling	i	højere	grad	kræver	selvansvar	og	en	procestilgang,	hvor	det	indgår	og	til	en	vis	

grad	forventes,	at	talentet	selv	bør	opsøge	udfordringer,	nye	muligheder	eller	tværfaglige	

projekter	som	styrker	vedkommende	(Stahl	et	al.,	2007;	16).		

Ifølge	ovenstående	bliver	det	et	krav	til	HR,	at	de	skal	blive	bedre	til	at	inddrage	

mellemlederen	i	ledelsesprocessen	omkring	YST.	Da	mellemlederne	agerer	som	kulturbærer	i	

organisationen,	bør	HR	i	samarbejde	med	topledelsen	inkorporere	et	mindset	i	organisationen,	

som	har	fokus	på	talentudvikling,	for	at	der	bedre	kan	støttes	op	om	talenternes	udvikling.		
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5.3.6 Employability som fastholdelsesmiddel	
Det	at	ændre	et	kultur-mindset	er	ikke	lige	til.	For	at	ændre	adfærd	af	talentudvikling,	bør	der	

iværksættes	mere	italesættelse	af	talentudvikling	i	Nordea,	således	at	talentudvikling	kan	blive	

en	del	af	de	daglige	processer.	Mellemlederen	skal	også	have	mere	fokus	på	udvikling	af	

talentet	både	under	og	efter	et	endt	YST-forløb.	Der	er	to	målsætninger,	som	mellemlederen	

bør	sætte	i	fokus:	for	det	første	er	det	væsentligt,	at	der	bliver	etableret	en	eksplicit	

psykologisk	kontrakt,	og	at	denne	kontinuerligt	bliver	justeret,	således	at	den	matcher.	Den	

psykologiske	kontrakt	laves	mellem	talent	og	dennes	nærmeste	leder	(Rousseau,	1995;	46).		

Den	psykologiske	kontrakt	en	særlig	rolle	i	talentudviklingen,	da	dens	indhold	er	med	til	at	

skabe	retningslinjer	og	forventninger	til	samarbejdet	mellem	talent	og	Nordea.	Den	anden	

målsætning	for	mellemlederen,	er	at	udøve	management,	da	denne	bør	fastlægge	specifikke	

mål	og	trin	for	talentets	udviklingsproces.	Her	ses	DCP	også	som	et	element,	da	en	detaljeret	

handlingsplan	(karriereplan)	kan	være	med	til	at	give	talentet	en	klar	retning	for	den	ønskede	

karriereudvikling,	og	hvad	der	netop	skal	opfyldes	for	at	nå	ønsket	mål	(Grønbeck	et	al.,	2007;	

46).		

Den	traditionelle	psykologiske	kontrakt	er	baseret	på	loyalitet,	engagement	og	commitment	i	

bytte	for	en	jobsikkerhed.	Denne	erstattes	nu	med	et	bytte,	hvor	medarbejderen	i	stigende	

grad	skal	tage	ansvar	for	egen	beskæftigelsesegnethed	og	karrieredrømme	–	og	udvikling	

(Collings	et	al.	2012).	Den	psykologiske	kontrakt	bliver	mere	kompleks	i	moderne	

organisationer,	hvilket	også	er	en	af	årsagerne	til,	at	udfordringerne	er	væsentlige	i	

talentudvikling.	Den	psykologiske	kontrakt,	som	eksisterer	mellem	YST’erne	og	Nordea,	

indebærer	vigtige	elementer	såsom	udfordringer,	ansvar,	kompetenceudvikling	og	muligheden	

for	at	kunne	afprøve	fagprofessionelle	eksempler	(Nilsson	&	Ellström,	2012).		

Situeret	læringsteori	fortæller	om,	at	nye	medlemmer	af	et	praksisfællesskab	deltager	som	

gennem	legitim	perifer	deltagelse,	hvor	individet	udvikler	og	bevæger	sig	fra	at	være	perifer	

deltager	til	at	blive	et	fuldbyrdet	medlem	af	fællesskabet.		

Den	viden	som	YST’erne	udvikler	konstrueres	gennem	de	interaktioner,	de	har	med	både	

ledere	og	medarbejdere	i	de	respektive	praksisfællesskaber.	Meningerne	skabes	i	fællesskab	

og	afleder	forståelse	af	den	praksis	der	udføres.	Det	er	netop	individernes	interageren	med	

hinanden,	der	er	det	centralen	i	læringen	(Hermansen,	1998;	151-159).		
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De	evner,	som	er	mest	relevante	for	ledere	at	udvikle,	er	de	interpersonelle	færdigheder.	Det	

drejer	sig	om	evner	som	det	at	kunne	lytte,	formidle,	have	empati	og	selverkendelse	(Nielsen,	

2009;	43-44).	Netop	disse	kompetencer	nævner	LK,	som	nogle	af	dem	hun	har	udviklet	

gennem	processen.	

“Throught	the	YST-process	I	have	taught	myself	to	be	more	calm.	To	handle	crisis	

situations	better,	which	makes	me	a	better	role	model	and	a	better	leader	in	those	

situations.”	-	LK	(Bilag	D4)	

Færdighederne,	som	LK	nævner,	knytter	sig	tæt	til	emotionel	intelligens.	Besiddelse	af	

interpersonelle	færdigheder	vedrører	selvopmærksomhed,	at	handle	på	egne	følelser,	at	

motivere	sig	selv,	at	opdage	følelser	i	andre,	at	kunne	håndtere	sig	selv	og	ens	relationer	til	

andre.	Denne	refleksionsevne	er	en	vigtig	forudsætning	for	at	forstå	ledelse	(Nielsen,	2009;	43-

44).	

Når	et	talent	udvikles	i	en	organisation,	kan	kompetencen	sondres	mellem	at	være	

virksomhedsspecifik,	hvor	den	anvendes	i	én	virksomhed,	eller	være	en	generel	kompetence,	

som	kan	anvendes	i	flere	virksomheder	på	andre	steder.	Holbeche	(Larsen,	2012;	136)	

påpeger,	at	de	efterspurgte	kompetencer	i	nuværende	virksomhed	ofte	vil	være	ens	med	de	

kompetencer	som	andre	virksomheder	også	efterspørger.	Derfor	kræver	det	endnu	mere	for	

organisationen	at	fastholde	talentet,	da	kompetencerne	vil	være	“transportable”	(Larsen,	

2012;	136).	Dette	fortalte	AJ	også,	var	en	fordelene	ved	at	han	havde	gennemgået	den	

ledelsesudvikling	i	YST-processen.	

“At	være	leder	her	(Danske	Bank)	og	være	leder	i	Nordea.	Det	er	ikke	forskelligt	i	den	

forstand.	Der	skal	du	kunne	de	samme	ting.”	-	AJ	(Bilag	D3)	

Han	kunne	ret	simpelt	“transportere”	hans	kompetencer	med	over	i	en	ny	organisation	og	

benytte	sig	af	dem	der.	Som	han	beskriver	det,	kræver	det	de	samme	kompetencer	at	være	

leder	i	Danske	Bank,	som	i	Nordea.	Langt	de	fleste	af	de	kompetencer,	som	AJ	udviklede	

igennem	YST-processen	og	sin	stilling,	som	leder,	er	employable.	Det	vil	sige,	at	AJ’s	

kompetencer	gør	det	muligt	at	skifte	mellem	forskellige	sociale	fænomener,	som	i	hans	

tilfælde,	hvor	han	er	skiftet	fra	et	lederjob	i	Nordea	til	et	lederjob	i	Danske	bank	(Nilsson	&	

Ellström,	2012;	32).		

Modsat	fortæller	MK	dog,	om	de	egenskaber	han	ikke	kan	tage	med	SIG,	hvis	han	skifter	til	fx	

Danske	Bank.	
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“En	af	de	ting,	der	gør,	at	jeg	kan	skabe	værdi,	det	er	fordi	jeg	har	et	utroligT	stort	

netværk	og	et	stort	netværk	er	vigtigt	for	mine	medarbejdere,	når	de	skal	levere	

resultater,	for	så	kan	det	åbne	døre.	Hvis	jeg	går	over	i	Danske	Bank	eller	en	anden	

bank,	så	har	jeg	jo	ikke	netværket	derovre.	Hvordan	jeg	virkelig	skaber	værdi,	det	er	jo	

ved	at	kunne	håndtere	sine	stakeholders.”	MH	(Bilag	D2)	

Her	er	to	klare	eksempler	på,	hvordan	YST-processen	både	skaber	ekstern	og	intern	

employability.	Den	eksterne	oplever	AJ	i	den	henseende,	at	han	kan	tage	ledelsesfærdigheder	

med	over	i	Danske	Bank	og	bruge	dem	der	uden,	at	skulle	tilpasse	sig	specielt	meget.	Modsat	

oplever	MK,	at	han	får	opbygget	et	stort	netværk	gennem	Nordea,	som	han	kan	bruge	i	hans	

ledelsesopgaver.	Netværket	er	ikke	muligt	at	transportere	over	i	Danske	Bank.	Her	skal	han	

opbygge	et	nyt	netværk	til	hans	ledelsesopgaver.	På	denne	måde	oplever	han	en	intern	

employability,	hvor	han	stiger	i	værdi	internt,	men	ikke	på	sin	vis	en	stigende	værdi	eksternt.	

På	denne	måde	ser	vi,	hvordan	YST-processen	kan	bruges	som	et	fastholdelsesmiddel,	samtidig	

med	at	organisationen	kan	sikre,	at	medarbejderne	får	de	kompetencer,	som	netop	giver	

værdi	for	virksomheden.	Det	styrker	også	medarbejderen	via	YST-processen	sin	egen	

funktionsdygtighed	og	chance	på	arbejdsmarkedet.	Hvis	kompetenceudviklingen	ikke	er	for	

specifik,	snæver	og	skræddersyet	til	organisationen,	så	vil	medarbejderen	kunne	styrke	sin	

eksterne	employability	(Bramming,	2009).	

Når	Nordea	styrker	YST’ernes	employability,	både	internt	og	eksternt,	er	der	en	større	chance	

for,	at	også	at	styrke	deres	motivation	og	tilfredsstillelse	i	jobbet.	Derved	øges	mulighederne	

også	for	fastholde	YST’erne	i	organisationen	samtidig	med	en	styrkelse	i	deres	performance	

(Bramming	2009).	YST’erne	føler	sig	også	i	høj	grad	mere	committed	til	organisationen	efter	

YST-processen.	

“It	(the	YST-processen)	has	increased	my	loyalty,	but	it	is	never	above	my	

development.”	-	RM	(Bilag	D6)	

“I	struggle	to	see	which	other	organisation	would	be	able	to	give	me	the	combo	deal	

that	Nordea	gives	me...	I	am	more	committed	to	Nordea	after	the	YST-process.”	-LK	

(Bilag	D4)	

“Hvis	jeg	bliver	i	Skandinavien	eller	hvor	Nordea	er,	så	bliver	jeg	i	Nordea.	Det	mindset	

har	jeg.	Jeg	synes	simpelthen,	det	er	den	mest	fantastiske	virksomhed	at	arbejde	for.”	-

MH	(Bilag	D2)	
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Det	giver	en	god	indikator	for,	at	YST-processen	er	med	til	at	fastholde	YST’erne	i	

organisationen	og	få	dem	til	at	føle	sig	mere	committed	til	organisationen.	Det	er	dog	også	

nødvendigt	at	forstå,	hvorfor	AJ	valgte	at	skifte	til	Danske	Bank	efter	at	have	været	en	del	af	

YST-processen.	

“Jeg	tror	ikke,	man	kunne	have	gjort	noget	(for	at	holde	AJ	i	virksomheden).”	-	AJ	(Bilag	

D3)	

AJ	nævner	yderligere,	at	han	havde	brug	for	at	skifte	organisation	for	ikke	at	være	en	slags	

“one	company	guy”,	efter	at	have	været	i	Nordea	i	18	år.	Uanset	hvad	de	nærmest	havde	

tilbudt	ham,	så	havde	han	haft	brug	for	luftforandring.	Derfor	kan	det	udledes,	at	AJ	er	mere	

undtagelsen	end	reglen,	hvilket	statistikken	også	viser,	da	der	kun	to	tidligere	YST’ere,	som	er	

skiftet	ud	af	organisationen	siden	processens	begyndelse	(Bilag	A6,	s.	2).	
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6.0 Konklusion 
Denne	konklusion	vil	opsummere	de	resultater,	jeg	er	kommet	frem	til	og	give	et	svar	på	

problemformuleringens	spørgsmål.		

Det	har	været	afhandlingens	opgave	at	fastlægge,	hvordan	Nordea	har	fastlagt	deres	

rollefordeling	i	YST-processens	udvikling	af	de	involverede	talenter.	Dette	for	at	give	en	

forståelse	af	de	overvejelser,	tanker	og	ideer,	som	Nordea	har	til	den	rollefordeling,	som	

organisationen	har	lavet	i	udvikling	af	deres	talenterne,	mens	de	er	en	del	af	YST-processen.	I	

opgaven	har	det	været	interessant	at	undersøge	de	tre	parter,	HR,	nærmeste	leder	og	

talenterne	selv,	for	at	forstå	den	indflydelse,	de	har	på	talenternes	udvikling.	Ved	hjælp	af	

teorien	i	opgaven	har	det	været	muligt	at	belyse	hvorfor	og	til	hvilket	formål,	Nordea	har	

fastlagt	rollerne	i	processen. 

I	YST-processen	er	talentet	selv	hovedinvestor	i	deres	egen	udvikling,	og	derfor	er	det	

talenterne	selv,	der	skal	drive	udviklingen.	Gennem	selvledelsesteorien	blev	det	belyst	

hvorledes,	at	YST-processen	giver	talenterne	mulighed	for	selv	at	styre	deres	udvikling	gennem	

egenkontrol	og	selvstyring.	Derved	skal	talenterne	opleve	at	have	kontrol	og	styring	over	deres	

egen	i	udvikling,	som	skal	være	drivkraften	i	deres	motivation	for	udvikling	af	deres	potentiale.	

Selve	udviklingen	og	læringen	vil	Nordea	have,	at	hovedvægten	kommer	gennem	YST’ernes	

daglige	arbejde.	Herigennem	skal	de	udvikle	sig	ved	at	reflektere	over	læringsprocessen	og	

derved	lære	af	erfaringerne.	

Mellemledernes	rolle	er	blevet	påvist	mange	gange	igennem	hele	afhandling,	hvor	

betydningsfuld	den	er.	Først	og	fremmest	er	det	mellemlederne,	der	sikrer,	at	talenterne	i	

organisation	bliver	identificeret,	da	organisationens	størrelse	gør,	at	HR	ikke	selv	kan	varetage	

den	opgave	alene.	Dernæst	berører	mellemlederne	indirekte	90	%	af	YST’ernes	læring,	

gennem	det	ansvar	og	indflydelse	på	YST’ernes	daglige	arbejde	samt	de	20	%,	der	vedrører	

coaching	og	sparring	med	egen	leder.	Derudover	er	de	også	med	til	at	udvikle	YST’ernes	

Development	and	Career	Plan	(DCP),	og	definerer	de	mål	samt	klarlægger	opgaverne,	der	skal	

til	for	at	udvikle	talenterne. 

HR’s	rolle	i	YST-processen	er	udover	at	facilitere	og	udvikle	YST-processens	opbygning	og	

indhold,	så	har	de	en	vigtig	opgave	i	at	skabe	rammerne	for	at	mellemlederne	kan	varetage	de	

vigtige	opgave,	de	har	i	udviklingen	af	YST’erne	og	derved	organisationen.	Da	mellemlederne	

ikke	er	HRM-specialister,	er	det	HR’s	vigtige	opgave	at	uddanne	mellemlederne	til	at	vurdere	

performance/potentiale	og	udvikle	på	deres	medarbejdere.	Derudover	har	HR	til	at	opgave	at	
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finde	og	udpege	relevante	mentorer,	som	kan	hjælpe	YST’erne	med	at	reflektere	over	deres	

oplevelser	og	handlinger	for	derigennem	at	lære. 

Igennem	analysen	er	det	blevet	påvist	vigtigheden	i	mellemlederens	rolle	i	udviklingen	af	

YST’erne,	men	samtidig	er	der	oplevelser	blandt	talenterne	i	YST-processen,	at	ikke	alle	

mellemledere	er	en	del	af	deres	udvikling	eller	ikke	har	en	afgørende	betydning	heri.	Det	

skyldes	både,	at	nogle	af	mellemlederne	er	for	tætte	på	YST’erne	til	at	kunne	udvikle	på	dem,	

og	derfor	kommer	mellemledernes	fokus	til	at	være	løsningsorienteret	i	stedet	for	

udviklingsorienteret.	Andre	oplever,	at	mellemlederne	ikke	har	interesse	og	motivation	i	at	

udvikle	dem. 

Disse	komplikationer	mellem	formål	og	oplevelse,	er	med	til	at	hæmme	udviklingen	i	den	

henseende,	der	er	tiltænkt.	Som	det	er	blevet	fremvist	gennem	teorien	om	situeret	læring,	

sker	udviklingen	bedst	muligt	ved	at	YST’erne	får	en	perifer	placering,	hvor	personen	får	

mulighed	for	iagttage,	hvordan	opgaver	inden	for	ledelse	løses	med	mellemlederen	som	

rollemodel,	og	derigennem	forstå	hvilke	mekanismer	og	fællestræk,	der	findes	i	

praksisfællesskabet,	som	YST’eren	er	blevet	en	del	af.	 

Dernæst	er	det	YST’erens	nærmeste	leder,	som	er	med	til	at	udarbejde	talentets	DCP.	Hvis	ikke	

nærmeste	leder	forstår	sin	rolle	i	opgaven	med	DCP’en,	så	vil	det	svække	talentets	

udviklingsmuligheder,	da	talentet	ikke	får	de	optimale	muligheder,	som	hvis	mellemlederen	

havde	været	indforstået	med	opgaven,	og	besad	de	fornødne	kompetencer. 

Som	en	forebyggelse	til	denne	disciplin	har	Nordea	anvendt	selvledelse	i	YST-processen,	

således	at	YST’erne	selv	er	proaktive	i	at	drive	deres	egen	udvikling	i	den	nødvendige	retning,	

selvom	mellemlederen	ikke	formår	at	hjælpe.	Dette	kan	dog	ikke	erstatte	rollen,	men	blot	

mindske	skaden. 

Igennem	jobrotation	er	det	Nordeas	tanke,	at	YST’erne	udvikler	deres	ledelsesfærdigheder	i	

komplekse	praksisfællesskaber.	Hvis	ikke	de	skifter	job	i	processen,	så	formår	YST’erne	kun	at	

udvikle	deres	ledelsesfærdigheder	gennem	simpelt	praksisfællesskab.	Her	er	det	vigtigt,	at	

mellemlederne	forstår,	at	talentudviklingen	er	en	del	af	noget	større,	nemlig	den	

organisatoriske	udvikling	og	ikke	kun	deres	egen	afdeling. 

Derfor	kræver	det,	at	mellemlederne	bliver	motiveret	til	at	udvikle	medarbejderne	i	

organisationen	og	i	denne	henseende	YST’erne.	Denne	opgave	er	ret	afgørende	for	om	

udviklingen	kan	lykkes.	Opgaven	ligger	for	Nordea	i	ikke	at	presse	YST’erne	til	at	skifte	job	for	
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tidligt.	Samtidig	bliver	de	dog	nødt	til	at	presse	på	i	de	henseende,	hvor	YST’erne	ikke	selv	

formår	at	gøre	dette. 

For	at	det	kan	lykkes,	er	det	vigtigt,	at	Nordea	sørger	for,	at	alle	i	organisationen	vil	det	samme,	

og	at	de	forstår	deres	roller	i	udviklingen.	For	at	talentudvikling	kan	lykkes	bedst	muligt,	skal	

udvikling	blive	en	integreret	del	af	kulturen	i	Nordea,	og	det	kræver	en	aktiv	involvering	af	

topledelsen	i	processen.	Topledelsens	kan	via	konkret	adfærd	i	virksomheden,	afspejle	en	

synlig,	troværdig	og	konsekvent	rollemodel,	der	ønsker	udvikling	og	fungerer	som	et	forbillede	

for	organisationen	og	talentudviklingen.	 

Hvis	ikke	det	lykkes	at	give	mellemlederne	den	forståelse	af	deres	rolle,	som	at	forstå	deres	

rolle	som	kulturbærer	i	organisationen,	så	har	HR	og	topledelsen	ikke	formået	at	udfylde	deres	

roller.	Det	er	deres	opgave	at	inkorporere	et	fokus	på	talentudvikling,	og	derved	støtte	op	om	

talenternes	udvikling	gennem	mellemlederne.	 
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