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Product Leadership in Practice 
Det er ikke kun Amazon, Google, Apple og Facebook, der udvikler produkter 
centreret omkring kunder og værdiskabelse - det kan du og din virksomhed 
også!  
Derfor har vi skabt uddannelsen for dig, som er klar til at tage tøjlerne og 
sætte dig i førersædet, når der skal udvikles værdifulde produkter.  
  
Med uddannelsen Product Leadership in Practice (/PLiP) hæver vi niveauet 
for, hvad nutidens og fremtidens produktledere skal kunne, og hvilke 
værktøjer du skal have i værktøjskassen for at kunne skabe produkter, der 
rent faktisk skaber værdi for kunder, brugere og virksomheden.  
  
Under hele uddannelsen veksler vi mellem de 
produktudviklingskompetencer, du skal have for at skabe det absolut mest 
værdiskabende produkt for kunderne - samt de ledelsesmæssige 
kompetencer, du har behov for til at samle teams og organisationen omkring 
produktet gennem indlevende og effektiv kommunikation, 
coaching, facilitering og mentoring.  
  
Som deltager på uddannelsen kan du forvente at blive udfordret undervejs 
både på mindset og praktisk anvendelse. Du vil gennemgå en faglig såvel 
som personlig udvikling, der i høj grad vil bidrage til at være en 
Product Leader, der gør en forskel.  

Målgruppe 
Uddannelsen er målrettet alle Product Leaders, der allerede har erfaring 
med at lede udviklingen af produkter. Du har de grundlæggende 
kompetencer på plads, og nu vil tage skridtet videre og tage dine 
Product Leadership-kompetencer til næste niveau.   
  
Om du har en rolle som Product Owner, Product Manager, 
Product Lead, UX’er, forretningsudvikler, Chief Product Officer eller andet er 
ikke vigtigt. Til gengæld er det vigtigt, at du har lyst til at udfordre vaner, 
lære nyt, aflære gammelt og i fællesskab med de andre deltagere hæve 
niveauet for, hvordan produkter udvikles og ledes.  
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For at deltage på uddannelsen er det en forudsætning, at du: 
• Har minimum to års praktisk erfaring med digital produktudvikling  
• Har en grundlæggende forståelse for digital produktudvikling  
• Deltager i et indledende interview, der handler om din erfaring og 

forståelse for produktudvikling  

Det kan du efter uddannelsen 

• Du har indsigt i et produkts livsforløb fra idé til succes i markedet  
• Du ved, hvordan den produktledede organisation arbejder og 

fungerer, og hvordan du bevæger en organisation i en produktledet 
retning  

• Du ved, hvordan du arbejder med produktstrategi og produktvision, 
og hvordan du kommunikerer dem effektfuldt. Du har en klar 
forståelse af, hvordan produktstrategi og -vision spiller sammen med 
virksomhedens overordnede vision og forretningsstrategi  

• Du ved, hvordan du positionerer produktet i markedet, og forstår 
hvilken indflydelse positionering har for produktets chance for 
succes  

• Du kan arbejde struktureret med en portefølje af produkter  
• Du forstår produktteamet, og hvordan du bidrager til at skabe 

rammerne for succes  
• Du ved, hvordan du vurderer, hvilke forretnings- og produkt-ideer der 

bør forfølges, og hvilke der skal i graven  
• Du har fået en gennemgående indsigt i Product Discovery-praktikker 

og -mindset  
• Du ved, hvordan du kan arbejde med hypoteser og eksperimenter for 

at lære og dermed nedbringe risiko i produktidéer  
• Du er blevet del af et fagligt netværk, der brænder for at skabe 

værdifulde og forretningsmæssigt bæredygtige produkter  

Forløbet 
Uddannelsen er lavet som et forløb med tre moduler af to dage, 
hvis formål er at dykke ned i emnerne, når I som deltagere er sammen, og 
øve “in practice” mellem moduler. På det afsluttende fjerde modul bliver du 
og de andre deltagere eksamineres. Som supplement til den fysiske 
undervisning vil der være materiale, der forklarer og uddyber emner, 
modeller og praktikker.  
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Indhold  

Modul 1: Sæt retning for dit produkt (to dage)  
På det første modul lærer du alt om at sætte den bedste retning for dit 
produkt med udgangspunkt i den rette positionering samt en skarp og 
veldefineret produktvision. Det handler om lederskab for produktet, og 
hvordan du når bredere ud og skaber større impact. Du lærer blandt andet 
om elementerne i produktvision og produktstrategi, og hvordan du 
kommunikerer effektivt til kunder, interessenter og produktudviklere.  
  
Du kommer også til at arbejde med, hvordan du skaber en værdibaseret 
strategi for produktet. Du lærer at sætte outcome-drevne målsætninger til at 
sikre værdiskabelse i produktet - så du undgår at falde i de klassiske 
vandfalds-fælder. Vi dykker også ned i, hvad forskellen er på at lede 
produkter, der allerede er etableret i markedet, og produkter, der stadig blot 
er en idé. Hint: De skal ikke nødvendigvis håndteres på samme måde!    

Modul 2: Værdiskabende produkter gennem 
Product Discovery (to dage)  
Hvordan ved du, at produktet løser et reelt problem eller behov?  
  
Gennem arbejde med produktets value proposition åbner vi op for 
Product Discovery-værktøjskassen. Vi kommer til at arbejde med at forstå 
kundens behov og udfordringer, og finde frem til de bedste måder at løse det 
gennem produktets egenskaber. Du lærer hvordan du med eksperimenter 
kan validere de formodninger og hypoteser der er omkring produktet, 
og hvordan du faciliterer processen omkring Product Discovery, og er med 
til at skabe rammerne for verdensklasse produktteams.  

Modul 3: Product Leader og organisationen (to dage)  
De fleste af os befinder os ikke i en organisation, der har de optimale 
forudsætninger for at skabe produkter, der sætter kundens behov i centrum. 
Så hvordan ser den produktledede organisation ud? Hvad kan du gøre for at 
bevæge din organisation i en retning, så du får de bedst mulige forhold for at 
sætte produktet i højsædet? Og hvordan får I produktet ud til kunderne 
hurtigt, i høj kvalitet og i den rigtige rækkefølge?  
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Modul 4: Product Leader (en dag)  
Certificeringsdagen hvor en sidste praktisk opgave skal bestås for, at du 
bliver certificeret Product Leader. Tilslut bliver det fejret sammen med de 
resterende deltagere på holdet.  

Format   
Det er alfa og omega for os, at du som deltager på uddannelsen ikke blot 
forstår emnerne, men også at du faktisk kan gå hjem og praktisere din nye 
viden. Derfor bruger vi alle tricks i bogen, når det kommer til læring. Vores 
undervisning sker ud fra følgende læringsprincipper:   

• Fokus på praksis i læring  
• Fokus på egen refleksion  
• Fokus på selvudvikling  
• Fokus på ”Six Trumps”  

o Bevægelse trumfer at sidde stille  
o Tale trumfer at lytte  
o Billeder trumfer ord  
o At skrive trumfer at læse  
o Kort trumfer langt  
o Forskellighed trumfer ensartethed  

• Fokus på din fortløbende læringsrejse  
  

Pris og hold 

Der optages 12 deltagere på hvert hold.  

Næste hold starter i 2022. Datoer kommer snarest.  

Uddannelseslængde: 7 dage 

Pris: 39.900 DKK ex moms 
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Undervisere 
 

Peter Lindberg 

Peter er agil produktudvikler med mange års erfaring 
inden for delivery, samt en stor begejstring for 
discovery, facilitering og coaching. Med 15 år som 
udvikler har Peter også et stærkt teknisk fundament, 
og har et naturligt fokus på samspillet mellem 
discovery og delivery i forbindelse med technical 
excellence. 
 
Peter underviser i krydsfeltet mellem produkt, 
proces og software craftsmanship - funderet i de 
agile værdier og praktikker. Til daglig arbejder Peter 
som coach hos Syndicates kunder. 

 
Martin Ibsen 

Martin er prisvindende designer, forfatter og en 
erfaren foredragsholder og underviser. 

Til daglig er Martin ansvarlig for digital design og UX 
hos Syndicate og har 12 års erfaring med at benytte 
design til at skabe forretningsværdi. Han er 
specialiseret inden for design thinking, product 
discovery, digital design samt UX og har hjulpet 
kunder som LEGO, LINAK, Inwido, med flere. 

 

Kresten Banke 

Kresten er passioneret produktudvikler med mere       
end 10 års erfaring inden for digital produktudvikling, 
product management og UX. 

Med en baggrund som ansvarlig for DBAs C2C 
produkt og UX teamet, har Kresten stort erfaring 
med produktfaget og skabelse af succesfulde 
digitale løsninger, og arbejder data-drevet og forener 
kvantitative indsigter fra tal og data, med kvalitative 
indsigter fra møder med brugerne. 
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Rune Bjerregaard 
 
Rune er produktudvikler af hjerte og har arbejdet i en 
række større danske virksomheder med netop dette. 
Han har haft mange forskellige roller som udvikler, 
Scrum Master, team lead og coach – altid med agile 
principper som bagtæppe. Rune underviser i det 
agile kompetencefelt med fokus på analogi, 
dynamisk involvering og hands-on. Til daglig 
arbejder Rune som coach i produktorganisationer 
hos Syndicates kunder, og har i den sammenhæng 
afholdt utallige Design Sprints. 
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