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HIGH PERFORMANCE 
LEADERSHIP 2017

Ja til at udfolde potentialet for at skabe fantastiske præstationer 
gennem stærkt lederskab, menneskesyn og retning.

Nej til simple resultatmålinger, KPI’er, måleskemaer og regnearksledelse.

The New Nordic Leadership Programme



Det er den første danske uddannelse i præstations-
ledelse, der definerer et unikt dansk lederskab, og 
som i kraft af sin egenart og tradition kan måle sig 
med de bedste lederskoler og universiteter i verden.

DET ER IKKE CHEFER, DER ER BRUG FOR –   
DET ER LEDERE
CBS Executive og High Performance Institute  
præsenterer en ny uddannelse, som primært  
henvender sig til ledere og ledergrupper i det  
private erhvervsliv og den offentlige sektor.  
Overskriften er High Performance Leadership –  
for det handler først og fremmest om at motivere, 
inspirere og hjælpe organisationen og medarbejderne 
til at præstere bedre. Dette kræver ledere, som kan 
skabe det rette mindset i organisationen. Det kræver 
ledere, som evner at se hvert enkelt menneskes  
særlige potentiale. Og det kræver ledere, som kan 
skabe rammerne for, at alle medarbejdere kan 
udfolde deres særlige talenter og dermed gøre deres 
ypperste for at indfri organisationens mål. Læg  
dertil kravene til hastighed i forretnings- og  
produktinnovation. 

DET FORDRER ROBUSTHED OG LEDERSKAB AT 
SKABE ORGANISATIONER, DER ER HURTIGE PÅ 
FØDDERNE
High Performance Leadership-uddannelsen er et 
opgør med tidens tro på, at mennesker kan drives til 
succes gennem et utal af kolde resultatmål og simple 
belønningssystemer. High Performance Leadership 
handler først og fremmest om at inspirere, vise tillid 
og skabe forståelse blandt medarbejderne for den 
fælles vision, samt skabe en performancekultur  
baseret på et klart formål, et stærkt teamarbejde,  
træning og feedback. Derefter kan ledere og med-
arbejdere i fællesskab enes om de mål, som den  
samlede indsats skal føre til, og om den enkeltes 
unikke rolle i de fælles bestræbelser.

FRA BYRDE TIL APPETIT
Fremtidens leder skal med andre ord fungere som  
en katalysator, der filtrerer og oversætter retning og 
mål til meningsfulde udfordringer, der pirrer den  
enkeltes personlige ambitioner og skærper lysten  
til at præstere. Praktiske erfaringer med High  
Performance Leadership viser, at alle vinder ved at 
anvende dette nye mindset. Ægte High Performance 
Leadership reducerer risikoen for stress blandt 
medarbejderne og styrker arbejdsglæde, selvværd 
og personlig mestring og effektivitet. Alt sammen 
faktorer, der kan aflæses på bundlinjen.

En unik lederuddannelse, som bringer det bedste fra sporten,  
kunsten, videnskaben og erhvervslivet ind i et samlet leadership-forløb

”High Performance Leadership er en anden måde  
at tænke ledelse på. Her er lederens rolle at skabe  
en fælles strategisk retning og slippe medarbejdernes  
kreativitet, evner og fulde potentiale fri”

- Jim Hagemann Snabe, en af initiativtagerne bag den nye  
epokegørende lederuddannelse, som gør op med den  
vanetænkning, der får dansk erhvervsliv til at hænge i bremsen.



Retning
Enhver virksomhed må vide, hvor den vil hen. Men 
i en foranderlig nutid er det naivt at tro, at kursen 
mod målet kan sættes én gang for alle. Den skal ju-
steres undervejs. High Performance-lederen sikrer, at 
virksomheden hele tiden er rede til at absorbere 
ændrede udefrakommende vilkår, agere efter 
dem og tilpasse kursen. Og han/hun har evnen til 
løbende at formidle retningen og det overordnede 
mål over for medarbejderne, så den mærkes som 
andet og mere end blot sidste slide i en powerpoint-
præsentation. Medarbejderen skal se retning og det 
højere formål som et projekt, som hun eller han 
har en aktie i, og som gør det meningsfuldt at gå på 
arbej de. Dette kræver ledere, der formår at skabe 
mening og det rigtige mindset i organisationen.

Mindset
Mindset er en fælles forståelse for, hvem vi er, hvad vi 
vil, og hvordan vi gør det. Når denne forståelse er al-
lermest frugtbar, skaber den en mental ramme og en 
præstationskultur, hvor lyst erstatter kontrol, hvor 

motivation og drive erstatter angst, og hvor rutiner 
erstattes af meningsfulde udfordringer og rammer, 
som pirrer den enkelte medarbejders personlige am-
bition om at præstere bedre. Et sådant arbejdsmiljø 
skabes af empatiske ledere, der har menneskekund-
skaber og forstår, hvad der får hver enkelt medarbej-
der til at præstere bedre. 

Performance
Løsningen ligger ikke i at øge arbejdsbyrden for 
medarbejderne, hvis de skal præstere bedre og 
dermed skabe bedre resultater. Det kræver derimod 
et ledelsesmæssigt opgør med fasttømrede resul-
tatmål, strategier og handleplaner. Og det kræver 
ledere, som har fokus på hver enkelt medarbejders 
potentiale, og som understøtter hende eller ham i at 
præstere bedre. Præstationslederen forstår, hvordan 
motivation driver de ønskede handlinger og kan 
sikre, at teams er rigtig sammensat, og at tydelig 
konstruktiv feedback er en naturlig del af virksom-
hedens kultur.
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INTRODAG
8. februar 2017
På introdagen er der en grundig introduktion til 
High Performance Leadership-filosofien: Retning, 
Mindset og Performance, som danner rammen og 
basis for hele uddannelsen. High Performance- 
filosofien er derudover omdrejningspunktet for de 
HPL-planer, deltagerne skal arbejde med gennem 
hele uddannelsen, og som fremlægges på afslut-
ningssamlingen den 2. november på CBS. På intro-
dagen møder deltagerne Jan Molin, Jim Hagemann 
Snabe og Mikael Trolle, som står for præsentationen 
af hele uddannelsesforløbet og tankerne bag High 
Performance Leadership – en ledelsestilgang, der gør 
op med den traditionelle Performance Management 
tænkning og i stedet sætter fokus på retning og 
potentiale.

SAMLING 1
1. - 3. marts 2017 i London
Retning – det transformerende lederskab
1. samling finder sted i London, hvor Jim Hagemann
Snabe og Mikael Trolle går dybere ned i filosofien
bag High Performance Leadership. Samlingen i Lon-
don byder derudover på møde med Kasper Holten,
operachef på verdens 3. største operahus The Royal
Opera House, og om aftenen er der planlagt frivillig
deltagelse i en forestilling. Turen vil endvidere
indeholde et best practice virksomhedsbesøg. 
Under forløbet i London sætter professor Flemming 
Poulfelt fokus på, hvordan der kan skabes mening, 
commitment og handlekraft, så retning, formål og 
implementering går hånd i hånd.

SAMLING 2
8. - 10. maj 2017
Mindset – det personlige lederskab
På 2. samling sætter professor Jan Molin scenen
med konkrete øvelser, der skærper bevidstheden om
vigtigheden af det personlige lederskab, og Merete
Eldrup, adm. direktør på TV2, fortæller om sit
personlige lederskab. Dernæst præsenterer forfatte-
ren og direktøren Morten Albæk sin helt personlige 
tilgang til præstation. 2. samling byder også på et in-
spirerende møde med Årets Leder 2009 i Danmark,
Kim Kristensen, oberst og kongehusets ceremonime-
ster, som fortæller om sin personlige måde at lede
mennesker på. Kims personlige lederskabsfilosofi
hedder ”Følg mig”.

SAMLING 3
6. - 7. september 2017
Performance – det præsterende lederskab
Samling 3 handler om virksomheders, teams og
menneskers evner til at præstere bedre gennem
ledelse. Landstræner og partner i High Performance 
Institute, Mikael Trolle, sætter fokus på High Perfor-
mance Teams, roller og relationer i en High Perfor-
mance-kultur og deler sine 9 anbefalinger til ”Den 
store præstation”. Siden flytter vi scenen til Det
Kongelige Teater, hvor balletchef Nikolaj Hübbe og
tidligere teaterchef Michael Christiansen sætter hin-
anden stævne om ledelse, primadonnaer og ledelse
af store præstationer. Desuden inviterer Nikolaj Hüb-
be til en prøvetime, hvor man kan overvære, hvordan
han gennem det præsterende lederskab leder andre
til High Performance. Sidst byder samling 3 på en 
præsentation af Mette Morsing, der perspektiverer 
sammenhængen mellem CSR og HPL.

AFSLUTNINGSSAMLING
2. november 2017
Præstationsdagen
Her præsenteres HPL-planerne, som er ud arbejdet 
undervejs i forløbet, samt den præstationseffekt, de 
har medført. Der gives feedback fra øvrige deltagere 
og undervisningsteamet. Peter Kreiner fra restauranten 
NOMA, som tre gange er kåret til verdens bedste 
restaurant, men som nu lukker for at genopfinde 
sig selv, taler ud fra præstationscasen om at ”Forny 
successen – mens du er på toppen”. Sidst byder 
afslutningen på et møde med Uffe Savery og Copen-
hagen Phil.

180 MINUTTERS WORKOUTS
I forbindelse med hver samling tilbydes deltagerne
at deltage i en 180 minutters workshop, hvor der
præsenteres dagsaktuelle dilemmaer eller mere  
generelle tilgange til ledelse og præstation. Eksem-
pler på emner er: ”I bad med Picasso – om innova-
tion og kreativitet” med professor i kreativitet Lene 
Tanggaard og virksomhedsejer Christian Stadil samt
”Kompetencer udefra” med Jacob Bøtter.

PITSTOPS
På de enkelte samlinger afholdes Pitstops, hvor
personlige og grupperelaterede dilemmaer løses i
fællesskab.

Uddannelsens indhold



ACTION LEARNING (AL)-GRUPPER  
OG HPL-PLANER

AL-grupperne (netværksgrupperne) er baseret 
på, at ”ledere lærer ledere at lære og lede”. I 
uddannelsesforløbet betyder det, at deltagerne 
samles i faste grupper, som bliver sammensat på 
tværs af virksomhederne. I grupperne skal delta-
gerne udveksle erfaringer om, hvad der er sket i 
forhold til deres HPL-planer, give hinanden gode 
råd og feedback samt skabe commitment for 
at afprøve og implementere det lærte i praksis. 
Det altafgørende i denne proces er, at deltagerne 
kommer tilbage i deres respektive organisatori-
ske enheder og handler. Undervejs i forløbet 

bliver der sat tid af til, at deltagerne sparrer med 
hinanden, samt at der bliver udarbejdet og fulgt 
op på HPL-Planer fra gang til gang. Ligeledes 
bliver der sat fokus på, at de konkrete ledelses-
værktøjer, deltagerne får på de enkelte samlinger, 
bliver afprøvet i praksis bl.a. ved at afslutte hver 
samling med at sætte mål for, hvordan de vil 
anvende værktøjer og feedback, når de kommer 
hjem. Undervejs i uddannelsen får deltagerne 
sparring, vejledning og hjælp fra de stærke kræf-
ter i undervisningsteamet.

SOM DELTAGER PÅ HPL-UDDANNELSEN FÅR DU:
•  Inspiration fra nogle af Danmarks mest tonean-

givende ledere fra både erhvervslivet, kunstens  
og sportens verden

•  Den nyeste forskning og viden fra nogle af de 
mest anerkendte professorer fra CBS

•  Et stærkt og relevant netværk
•  Et ledelsesmindset, der matcher 2017 og de næste 

årtier, fremfor et gammelt ledelsesparadigme fra 
”industriperioden”

•  Et lederskab, der får mennesker til at præstere 
bedre

•  Lederkompetencer til at udvikle, udfolde og  
realisere hele potentialet hos dine medarbejdere 
og i din organisation

•  Ledelsestænkning, der fokuserer på, hvordan  
ledelsessystemet fremmer værdiskabelse og 
fjerner forhindringer og bureaukrati for at sikre 
det rette mindset, formål og rammer, der sætter 
medarbejderne op til succes

Trenden mod High Performance Leadership er i  
fuld gang, og både herhjemme og internationalt 
argumenterer toneangivende erhvervsledere og  
ledelseseksperter i stigende grad for et opgør med 
den vanetænkning og de barrierer, der forhindrer 
den enkelte medarbejder i at udfolde sit fulde  
potentiale og præstere sit bedste. 

MÅLGRUPPE
Den nye uddannelse henvender sig primært til ledere 
og ledergrupper på seniormanagement-niveau fra 
det private erhvervsliv og fra den offentlige sektor. 
Uddannelsen er designet således, at flere fra samme 
ledergruppe med fordel kan deltage for således at 
opnå bedst mulig gensidig læring og forankring i 
gruppen. 



Målet er, at der bliver skabt en generation af ledere i Danmark, der får hele virksomheden til 
at performe bedre og som derfor skaber vækst og velstand i Danmark. Ledelsesudvikling 
handler om at få udvidet sit ledelsesmæssige repertoire og få flest mulige perspektiver på, 
hvordan vi kan håndtere store og komplekse udfordringer. Det unikke ved High Performance 
Leadership-uddannelsen er, at deltag erne får inspiration og perspektiver fra både erhvervs-
livet, kunsten, sporten og videnskaben.

ERHVERVSLIVET

Forretningsudvikling
Resultatfokus

Styring/management
Handlekraft
Eksekvering

FORSKNINGEN

Viden
Analyse

Dybde og refl eksion
Teori

Nye perspektiver

SPORTEN

Præstationsfokus
Præcision

Teamudvikling
Udnyttelse af den enkeltes kompetencer

Feedbackkultur
Motivation

KUNSTEN

Kreativitet
Emotionelt fokus

Fornyelse og innovation
”Det unikke”

Integritet
Perfektion
Intuition

High 
Performance
 Leadership

Det centrale i High Performance Leadership er 
inddragelsen af de fi re verdener: Sporten, kunsten, 
videnskaben og erhvervslivet, som inspirations- 
og læringskilder. Disse verdener er repræsenteret 
ligeværdigt gennem hele uddannelsen, hvor vi 
forbinder praktik og teori, så noget helt nyt opstår. 
Sporten og kunsten rummer en række fællesværdier 
og metoder, som er oplagte at inddrage for at fi nde 
nye veje til bedre præstationer. Begge discipliner 
har udviklingen af menneskelige egenskaber, talent 
og potentiale, personlig og individuel udfoldelse, 
kreativ forløsning og toppræstationer som deres 
grundlæggende karakteristika. Samtidig fi ndes der i 
sporten og kunsten kimen til en ny praktisk for-

ståelse af fælleskab og sammenhæng, og derudover 
så har de to verdener udviklet teknikker og metoder, 
der på mange punkter svarer til de konkrete præsta-
tionskrav, der vil præge morgendagens arbejds-
marked og erhvervsliv. Dette, koblet med videnska-
bens teoretiske tilgang, undren, analytiske evne, 
dybde, refl eksion og nye opdagelser, gør det muligt 
at fi nde nye veje for mennesker og virksomheder, 
så erhvervslivet med deres evne til forretningsud-
vikling, resultatfokus, innovation, ledelse, handle-
kraft og eksekvering bedre kan nå deres ambitiøse 
mål.
De 4 verdener sammen skaber mening, motivation 
og forbedring. Dette er den nye retning.

Når sporten, kunsten, videnskaben og erhvervslivet går sammen 
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STED
CBS Executive, Råvarebygningen
Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg.
Samling 1 finder sted i London.

PRIS
Kr. 69.500,- (ekskl. moms) inkl. materialer og forplej-
ning. Deltagerne afholder selv rejse-, overnatnings- 
og transportudgifter i forbind else med de enkelte 
samlinger, samt til og i London.

TILMELDING OG YDERLIGERE INFORMATION
Gå venligst ind på cbs-executive.dk/hpl for at melde 
dig til.
Du er også velkommen til at kontakte  
programdirektør Stine Staffeldt,  sts@cbs-executive.dk, 
tlf. + 45 4035 8752  

Undervisningsteamet: Jim Hagemann Snabe, tidligere Co-CEO SAP AG, Foundation Board Member World Economic Forum; Flemming Poulfelt, 
professor, CBS; Mikael Trolle, landstræner og partner, HPI; Michael Christiansen, bestyrelsesformand, DR; Kasper Holten, operachef, The Royal 
Opera, London; Morten Albæk, filosof og forfatter, medstifter af og CEO for Voluntas Investment & Advisory A/S; Peter Kreiner, direktør, Noma; 
Jan Molin, uddannelsesdekan, CBS, Nikolaj Hübbe balletmester, Det Kongelige Teater; Kim Kristensen, oberst, kongehusets ceremonimester og 
årets leder 2009; Merete Eldrup, adm. Direktør, TV2, Mette Morsing, professor, CBS, Christian Tangkjær, Associate Professor, Vice Dean, CBS, 
Uffe Savery og Copenhagen Phil, Marianne Dahl Steensen, adm.dir, Microsoft; Henriette Fenger Ellekrog, HR-direktør, Danske Bank; Christian 
Stadil, virksomhedsejer, Thornico A/S; Jacob Bøtter, iværksætter, forfatter og ekspert i digitale teknologier; Jan Damsgaard, professor, CBS; Lene 
Tanggaard, professor, Aalborg Universitet

Ja til at udfolde potentialet for at skabe fantastiske præstationer  
gennem stærkt lederskab, menneskesyn og retning.

Nej til simple resultatmålinger, KPI’er, måleskemaer og regnearksledelse.


