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HARTMANNS ACADEMY 
Hartmanns Academy er en professionel vidensplatform for ledere og HR. Det er en stærk gruppe bestående af  
Actief Hartmanns’ kunder og samarbejdspartnere. Formålet med gruppen er at skabe en platform for kompetence- 
udvikling og vidensdeling inden for ledelse og business med fokus på en sund forretning i fremtiden. Hartmanns  
Academy henvender sig primært til direktører, økonomichefer og ledere inden for HR, salg og marketing.

”For mig er Hartmanns Academy den måske 
stærkeste vidensplatform og inspirationsnet-
værk i Danmark for travle professionelle ledere 
og HR. 

Vi samles 3 gange årligt i Danmarks Radios 
flotte koncerthus. Her belyser vi de vigtigste 
temaer på ledelses- og HR-dagsordenen netop 
nu med inspiration fra top kvalificerede aner-
kendte erhvervsfolk, forskere og videnspersoner.
Vi anstrenger os for, at den tid du investerer skal 
give maximalt outcome – og det er vores mål 
at styrke ledelse og HRs viden og handlekraft 
indenfor de vigtigste temaer i organisationerne 
netop nu. 

Det er berigende at vide, at mange af vores 
medlemmer går hjem og bruger den inspirati-
on, de har fået - direkte i deres hverdag. 
Når så få timers intensiv inspiration med nye-
ste viden og praksis om ledelses- og HR temaer 
udmønter sig i konkrete positive forandringer 
i organisationerne – så giver det rigtig meget 
mening!

Medlemskaberne inkluderer en god frokost 
samt mulighed for at invitere op til seks gæster 
med henover året. Det skyldes, at vi tror på, at 
ledelse og HR udvikles i relationer. 
Og vi ser, at vores kunder bruger det som ”fri- 
kvarter” for ledergrupper, kompetenceudvikling 
for HR afdelinger eller som kundearrangemen-
ter for deres kunder”

Anne-Mette Ravn, CEO i Actief Hartmanns



HARTMANNS ACADEMY  - SHARING KNOWLEDGE

HARTMANNS ACADEMY 2023
Vi lever i en ekstrem omskiftelig verden. hvor organi-
sationer og medarbejdere i højere og højere grad tryk-
prøves. The great ressignation, quiet quitting, pandemi, 
krise, mangel på medarbejdere. Det sidste års tid, ser vi 
forandringer og omskifteligheden accelererer i top fart. 
Vi ser også en intens kamp efter medarbejdere og æn-
drede krav og forventninger til HR, ledere og arbejdslivet 
generelt.

Med en fortsat usikkerhed og uforudsigelighed, ser vi 
øverst på dagsordenen hos ledere og HR: 

• Kampen om fremtidens medarbejdere 
• Kommunikation som har gennemslagskraft og 

engagerer
• God ledelse i spændingsfeltet mellem værdier og 

regler

Det er temaerne på Hartmanns Academy 2023 – hvor 
nyeste forskning blandes med handlingsmotiverende 
praksis fra nogle af Danmarks førende inspiratorer og 
oplægsholdere.

I 2023 inviterer vi de dygtigste inspiratorer fra ledelses-, 
forsknings-, kommunikations- og filmens verdenen til at 
løfte, udfordre og inspirere os. Vi slutter 2023 af med et 
VIP-arrangement.  

 Temaerne i 2023 er:

• Fremtidens medarbejdere på fremtidens arbejds-
marked - Og hvilke tendenser skal du tage højde 
for, for at vinde kampen om fremtidens arbejdsk-
raft.

• Kommuniker med gennemslagskraft - Og hvordan 
spiller vi hinanden gode?

• VIP arrangement  
- Ledelse med regler eller værdier? - Inspiration fra 
kreative miljøer og erhvervsliv. 
- Kan vi med papmaché og dogme udvikle sublime 
ledere og successfulde medarbejdere?

UDBYTTE
• Du får nyeste viden, forskning og praksis inden for 

ledelse samt People & Culture 
• Du kan skabe kunde- og kollegapleje
• Du bliver kompetenceudviklet
• Du kan tilbyde dine medarbejdere kompetenceud-

vikling
• Du får relationer og netværk  

 

MEDLEMSKABET INKLUDERER
• VIP arrangement med tre oplæg, frokost og afslut-

tende bobler
• To arrangementer med oplæg og frokost
• Mulighed for at medbringe i alt seks gæster i løbet 

af året

Det vil sige at medlemskabet inkluderer tre arrange-
menter med oplæg og frokost, og som noget særligt 
ved Hartmanns Academy kan du med dit medlemskab 
invitere seks gæster med i løbet af 2023.
 
Prisen for et medlemskab er 19.950 kr. ekskl. moms.

LOKATION
Hartmanns Academy afholdes i det smukke DR 
Koncerthuset i København. De er eksperter i at afvikle 
store og professionelle events. Du og dine gæster bydes 
på portionsanrettet frokost, og der er frugt, vand, kaffe 
og te under hele arrangementet.

TILMELDING
Før hvert arrangement udsendes en invitation med et 
link, hvori du tilmelder dig og de gæster du evt. tager 
med.

KØB DIT HARTMANNS ACADEMY HER:

Pia Sandengen
PR og Marketing Manager
+45 4121 1314

*Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

Fotograf: Carsten Machholdt



BÆREDYGTIG LEDELSE - KAN DET BETALE SIG?

TIRSDAG DEN 10. MARTS KL. 12.00 -16.30 - VINGSTED, BREDSTEN VEJLE
TORSDAG DEN 12. MARTS KL. 12.00 -16.30 - DR KONCERTHUSET, KØBENHAVN
 

Hvordan navigerer vi som ledere og HR i en verden, hvor kompleksiteten, globaliseringen og fragmenterin-
gen aldrig har været større? Udviklingstrangen dominerer og ord som agilitet, disruption, transformation og 
acceleration er daglige mantraer. Stress eksploderer på alle niveauer, og som ledelse og HR forventes vi at 
håndtere dette – mens vi selv kan rammes af ”fartblindhed”, stress og meningsløshed.

Svend Brinkmann er blandt landets mest eftertragtede oplægsholdere med afsæt i bestsellerne ”Stå fast”, 
som opfordrer til modstand mod tidens udviklingstrang og ”Gå glip – om begrænsningens kunst i en græn-
seløs tid” om, hvordan vi indretter os for at kunne stå fast på det, der er væsentligt og meningsfuldt – både 
i livet og arbejdslivet. Der findes en udbredt frygt for at gå glip af noget, kaldet Fear of Missing Out (eller 
FOMO). Svend Brinkmann fortæller i foredraget om, hvordan mådehold og det at gå glip af noget ikke bare 
er en nødvendighed i en grænseløs udviklingskultur, men også er en indre del af et godt liv – både etisk, 
eksistentielt og psykologisk. 

Marie Kronquist, som mentaltræner flere af landets topledere, underviser i ind – og udland og indgår i ta-
lentudviklingsprogrammer i adskillige organisationer, vil folde ud, hvordan vi kan arbejde med øget velvæ-
re, sindsro og bevidsthed. Lær hvordan du investerer i din egen og dine medarbejderes fysiske og mentale 
sundhed på arbejdspladsen, hvor konstante organisationsændringer, forandringsprocesser og flydende 
arbejde er virkeligheden. Marie Kronquist vil tage os trygt gennem et spil mellem teori og praksis. Så boost 
dit lederskab og få konkrete redskaber med hjem til dig og dine medarbejdere.

Hvordan tiltrækker og fastholder vi fremtidens medarbejdere? Hvordan skaber vi succesfulde or-
ganisationer og mennesker i en usikker fremtid, hvor forandringer og udvikling er grundvilkår?

Mangel på medarbejdere, Coronakrise, energikrise og krig i Europa. De seneste år har været turbu-
lente, og stillet store krav til omstilling for både ledere og medarbejdere. 

Fremtiden er svær at spå om. Heldigvis har både Anne Skare Nielsen, Dennis Nørmark og Lotte 
Hjortlund Andersen nogle gode bud på fremtidens mega trends på arbejdsmarkedet, og på hvor-
dan vi gør os attraktive som arbejdsplads.

Til dette arrangement tager vi et blik på nutiden og smugkigger ind i fremtiden. Antropologen 
Dennis Nørmark (forfatter til bogen Pseudoarbejde), HR-direktøren Lotte Hjortlund Andersen og 
fremtidsforskeren Anne Skare Nielsen gør os klogere på, hvilke egenskaber fremtidens medarbej-
dere bør besidde. Her giver de deres bud på, hvordan vi som HR og ledere skal agere for at få de 
unges opmærksomhed og bevare deres tilknytning til virksomheden.

Dennis Nørmark ser, at vi nogle gange bruger udnævnelsen til leder, som en måde at anerkende 
fagligt dygtige medarbejdere, der dog ikke nødvendigvis brænder for at lede andre! Og har vi 
egentlig brug for mellemledere i fremtidens organisationer, hvor de fleste medarbejdere er dygtige 
og veluddannede og har kompetencerne til at lede sig selv?

Lotte Hjortlund Andersen er HR-direktør i Coop. En virksomhed med mere end 25.000 unge an-
satte mellem 15 og 25 år. Hun gør os klogere på de krav de nye generationer stiller til deres job. 
Hun inspirerer os til, hvordan vi tiltrækker og tilknytter de unge - fremtidens medarbejdere - til 
organisationen. 

Anne Skarre Nielsen er fremtidsforsker. Hun har et godt bud på trends på fremtidens arbejdsmar-
ked, og hvad fremtidens medarbejdere forventer af arbejdslivet. Med fremtidssans og innovative, 
humoristiske og måske til tider provokerende formuleringer sætter hun fokus på fremtidens med-
arbejdere og afslører de mega trends, hun ser i fremtidens arbejdsmarked. 

HVEM VINDER KAMPEN OM FREMTIDENS 
MEDARBEJDERE? 
- Og hvilke tendenser kan vi forvente på fremtidens arbejdsmarked?

14. MARTS KL. 12.00 - 15.30 - DR KONCERTHUSET, KØBENHAVN



CHRISTIAN ØRSTED  
Ledelsesrådgiver, foredragsholder og forfatteren bag bestselleren  
”livsfarlig ledelse” 
 
Christian Ørsted er en de mest efterspurgte foredragsholdere og rådgivere 
inden for sit felt; ledelse, samarbejde og bæredygtige forandringer. Senest kan 
Christian tilføje ekstern lektor på Reykjavik University, Iceland, til sit CV, hvor 
han underviser i ”Bæredygtigt Lederskab”; et felt, som han er blandt frontlø-
berne på. Netop nu skriver Christian på sin nyeste bog: ”Fatale Forandringer”. 
Han har skrevet adskillige bøger, heriblandt bogen ”livsfarlig ledelse”, som 
indtog 1. pladsen på Børsens bestsellerliste. Christian er cand.merc’er og har i 
mere end 20 år undervist og rådgivet ledelsen i en række danske og internatio-
nale virksomheder samt offentlige organisationer.

LOUISE DINESEN 
Chefpsykolog, Cand.Psych og ekspert i psykisk arbejdsmiljø
 
Louise Dinesen er chefpsykolog med solid erfaring indenfor transformationer i orga-
nisationer som foretrukken partner indenfor psykisk arbejdsmiljø, herunder håndte-
ring af påbud, kriser og konflikter. Louise er desuden ekstern lektor på Københavns 
Universitet og tilknyttet som censor på Forsvarsakademiets Masteruddannelse i 
ledelse. 

Endvidere er hun ekstern skribent af artikler i Børsen Executive. Louise har allerede 
nu undervist og holdt foredrag om Bæredygtig ledelse for både ledere, HR, arbejds-
miljø- og tillidsrepræsentanter.

KATHERINE RICHARDSON  
Professor, forsker og vicedekan ved Københavns Universitet
 
Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi ved Københavns Univer-
sitet og leder af Sustainability Science Center. Hun var formand for Regeringens 
Klimakommission og har siden 2015 været medlem af Danmarks Klimaråd. Kather-
ina Richardson blev i 2016 udnævnt som medlem af det ekspertpanel, som FN’s 
Generalsekretær nedsatte til at udarbejde The Global Sustainable Development 
Report 2019.

Katherina er blandt de helt nye oplægsholdere men dybt funderet ekspert på bære-
dygtighed i organisationer.

FOREDRAGSHOLDERNE

ANNE SKARE NIELSEN
Fremtidsforsker, forfatter og foredragsholder

Anne Skare Nielsen er en af verdens førende fremtidsforskere. 
Hendes sjove vendinger, brede viden om forandringer og fremtidige 
trends gør hende til en eftertragtet foredragsholder verden rundt. 

Anne er hyppigt anvendt i medierne, og har herunder medvirket 
i DRs radioprogram “Filosoffen, forfatteren og fremtidskvinden” 
samt været vært på “NewScience” på TV2 News.

Derudover har hun forfattet flere bøger. B.la. Fremtidssans, Buddy 
bogen og Partymodellen.

FOREDRAGSHOLDERNE

DENNIS NØRMARK
Antropolog, forfatter og foredragsholder

Antropologen Dennis Nørmark er i dag selvstændig konsulent og fore-
dragsholder efter adskillige år på bagen som partner og konceptuali-
serende chef i konsulentvirksomheden Living Institute. Han har etable-
ret sig som betydningsfuld konsulent i erhvervs- og organisationslivet, 
hvor han bl.a. rådgiver topleder i håndteringen af kulturelle forskelle i 
forretningslivet. Dennis er kendt som en dygtig videnskabsformidler og 
har udgivet flere anmelderroste bøger, heriblandt ”Det virkelige men-
neske” om menneskets grundlæggende natur og ”Kulturforståelse for 
stenalderhjerner” om vores kulturforskelle og nyligst bogen ’Pseudo-
arbejde’.

LOTTE HJORTLUND ANDERSEN
HR- direktør (CHRO)i Coop

HR- direktør i Coop Lotte Hjortlund Andersen er uddannet advokat og 
har en MBA fra Henley Business School. Hun er tidligere HR-direktør 
for ISS Danmark, hvor hun vandt HR-prisen i 2018 sammen med sit 
team i ISS for ISS’ arbejde med ledelse. I 2016 blev hun kåret som en af 
verdens mest indflydelsesrige CSR-chefer. Lotte Hjortlund Andersen, 
er optaget af at fremme ledelse som en faglig disciplin i sig selv, og 
hvordan du som organisation tiltrækker og tilknytter de unge- frem-
tidens medarbejdere til organisationen. Senest har hun været med til 
at igangsætte en stærk unge agenda hos Coop, herunder oprettelsen 
af et ungeråd med en Ungeminister i spidsen.



12. SEPTEMBER KL. 12.00 - 15.30  - DR KONCERTHUSET, KØBENHAVN

Du har nok prøvet at tænke, “det HAR jeg jo sagt!”. Men alligevel er der nogen, som ikke har hørt 
eller forstået budskabet.

Vigtigheden af klar og god ledelses- og HR kommunikation har formentlig aldrig været større. Det 
gælder både kommunikationen på ”ølkassen”, kommunikationen en-til-en og den daglige spontane 
kommunikation. Kommunikation er meget mere end tale og skrift. Det er også kropssprog.  

Hvordan kommunikerer vi budskaber, så de bliver forstået og accepteret? Hvordan skaber vi enga-
gement om budskabet? Hvordan bruger vi bedst os selv og vores kropssprog i forhold til kommu-
nikation?

Søs Marie Serup Laybourn kommunikationsrådgiver, tidligere spindoktor og chefrådgiver for Venstre 
giver gode råd til, hvad der skal til for at ledelseskommunikationen bliver væsentlig for modtageren. 
Søs Marie kommer ind på, hvordan man med selvindsigt kan kommunikere med gennemslagskraft 
til både ledere og medarbejdere. 

Intet arbejdsfællesskab kan etableres og bevares uden kommunikation. Vi er sociale væsner og af-
hængige af at kommunikere og interagere med hinanden for at fungere godt i fællesskabet. 

Arne Nielsson, Executive coach, foredragsholder, forfatter og tidligere verdensmester og olympisk 
mester går i dybden med, hvordan teams kommunikerer. Han giver os et indblik i, hvad der kan gå 
galt i samarbejdet, når vi ikke forstår, hvem vi står overfor. Hvordan spiller vi hinanden gode og får 
løftet samarbejdet og teamet til succes.

Arne kommer med eksempler fra hverdagen, som er en øjenåbner for, hvor stor betydning det har, 
at vi forstår egne og andres reaktionsmønstre. 

Når kommunikationen fungerer, så øges effektiviteten, engagementet og trivslen i organisationen 
og teamet. 

HVORDAN KOMMUNIKERER VI MED  
GENNEMSLAGSKRAFT?
- Og hvordan spiller vi hinanden gode?



SØS MARIE SERUP LAYBOURN 
Kommunikationsrådgiver, Ejer af By SERUP, bestyrelsesformand og forfatter. 

Søs Marie har stået i spidsen af BY SERUP, der er specialiseret indenfor strategisk kommunikation og 
public affairs, brand management og issue management. 

Søs Marie har gennem otte år rådgivet hele to statsministre, Anders Fogh og Lars Løkke Rasmussen. 
Derudover har Søs Marie skrevet bøgerne Skaberen, Taberen og Frelseren, Da kvinderne tog magten og 
Takt og Tone til Tiden.

ARNE NILSSON
Executive Coach, forfatter, tidligere verdensmester og olympisk vinder i kano.  

Arne Nielsson er tidobbelt verdensmester og tidligere olympisk sølvvinder i kanoroning. I over 15 år har 
han arbejdet som professionel coach og foredragsholder for primært erhvervs- og idrætsfolk. 

Arne er flere gange blevet kåret til ’Årets Inspirator’ af en af Danmarks førende kursusudbydere. Arne 
har udgivet flere bestseller-bøger; “Viljen til sejr 1 og 2”, “Din teenager skal coaches – ikke opdrages” og 
“Viljen sidder i hjertet”.

FOREDRAGSHOLDERNE



16. NOVEMBER KL. 12.00 - 16.00 - DR KONCERTHUSET, KØBENHAVN

Kompleksitet, mangfoldighed og diversitet må mestres på mange moderne arbejdspladser. Dette 
kræver ekstra af HR og ledere. De skal sikre organisationens performance, medarbejdernes trivsel 
og sørge for, at alle kender rammer og retning. 

Med inspiration fra både den kreative verden og erhvervslivet får vi til dette arrangement indblik i, 
hvordan tre succesfulde mennesker leder kultur og teams på hver deres måde. 

Mikala Larsen, Head of HR i Nestlé Nordic deler Nestlés erfaringer inden for ledelse og deres arbejde 
med kultur. I Nestlé arbejder de målrettet med unconscious bias i ansættelser og lederudvælgelse 
og har opnået ligestilling mellem kønnene på alle ledelsesniveauer. Men hvilke værdier besidder en 
god leder, og hvordan leder du mangfoldige teams med fokus på inklusion?

Filminstruktør Thomas Vinterberg og skuespiller og forfatter Hella Joof har begge stor erfaring i at 
lede og instruere kreative mennesker, nogle med store egoer. Begge kommer de fra filmens verden, 
begge nyder de stor succes, men deres inspiration til ledere og HR er alligevel forskellige.

Med udgangspunkt i anekdoter fra filmbranchen fortæller Thomas Vinterberg, hvordan han arbej-
der ud fra fire ledelsesprincipper inspireret af dogmemanifestet; 

• Begrænsninger skaber kreativitet  
• Stil dig til rådighed 
• Skab et godt samarbejde
• Stil krav til dem, du leder

Hella Joof taler åbent om sine erfaringer med ledelse. Hun skitserer med et glimt i øjet alle de regler 
de fleste mennesker retter sig efter. Men hvad er regler egentlig for noget? Hvor kommer de fra? 
Og hvordan er de blevet, som de er? Hella Joof kommer ind på, hvad du skal gøre for at blive glad 
og lykkelig, og hvad du egentlig ikke skal gøre. Du kommer nok til at gøre det alligevel, men det er 
der heldigvis også en regel for. 

VIP ARRANGEMENT: LEDELSE MED REGLER ELLER 
VÆRDIER? - INSPIRATION FRA KREATIVE MILJØER 
OG ERHVERVSLIV
- Hvordan udvikler vi sublime ledere og succesfulde medarbejdere?  



FOREDRAGSHOLDERNE

MIKALA LARSEN
Head of Nordic i Nestlé Nordic, Bestyrelsesmedlem,  
Key Note Speaker

Mikala Larsen deler ofte Nestlés erfaringer inden for diversitet og lige-
stilling – og andre HR-emner i pressen og med andre store samarbej-
der, der gerne vil høre om historien bag Nestlés resultater. 

Nestlé Danmark, under Mikala Larsens HR-ledelse, er en af de få store 
virksomheder i Norden, der har opnået ligestilling mellem kønnene på 
alle ledelsesniveauer, hvilket vil sige lige mange mænd og kvinder på 
disse stillinger. 

HELLA JOOF
Instruktør, skuespiller, komiker og forfatter.

Hella Joof er uddannet skuespiller fra Odense Teater. Hun er kendt for 
at underholde både børn og voksne med børne- og ungdomsprogram-
merne (Bullerfnis, Far, mor og Blyp), og med den humoristiske musikal-
ske gruppe LEX og Klatten. I 2001 sprang hun, med stor succes, ud som 
filminstruktør med filmen ”En kort en lang”. Hella Joof er en anerkendt 
forfatter, der bl.a. har skrevet børnebøger og voksenbøger, hvor af man-
ge er bestseller flere år i træk.  

Hella Joof er elsket og beundret for sine livskloge budskaber, som hun 
med humor og ikke mindst selvironi formidler både som skuespiller, in-
struktør, komiker, forfatter og foredragsholder.  

THOMAS VINTERBERG
Instruktør, manuskriptforfatter, foredragsholder

Thomas Vinterberg er manuskriptforfatter og filminstruktør, som i 90’erne 
satte ordet dogme på de flestes nethinde med filmen ”Festen”. 

Han er en af Danmarks mest anerkendte filminstruktører og blev som den 
yngste nogensinde optaget på den Danske Filmskole i 1989. Han har lige 
siden ledet og instrueret film. 

Thomas Vinterberg har vundet et hav af priser og har b.la. en Oscars, Palme, 
Bodil- og Robertpris på CV’et. 



OM ACTIEF HARTMANNS

Actief Hartmanns er et konsulenthus i jobmarkedet med kompetenceområderne; ansættelse, udvikling,  
fastholdelse, forandring og afvikling.

Med Actief Hartmanns får du perspektiv. Vi mener, at når vi taler ansættelser, må vi også tale fastholdelse 
og udvikling. Vi ved, at når man opsiger, er det oftest en del af en større forandring, som fører organisati-
onen til et nyt sted med fortsat behov for at tiltrække talenter. Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver har 
vi et psykosocialt perspektiv på udvikling af organisationer, ledelse og mennesker.

Med afsæt i vores kompetenceområder, tilbyder vi dig en partner med et bredere perspektiv og med dyb 
specialisering. ”Future of work” kræver helhedsorienterede løsninger med specialist kompetencer.





ACTIEF HARTMANNS A/S

+45 7020 0383
WWW.HARTMANNS.DK

ACADEMY@HARTMANNS.DK


