
 
 
 

Autentisk lederskab© 
 

 Udviklings- & Kompetencegivende forløb for  
ledere, beslutningstagere og konsulenter 

 

 

           
         Opnå mere succes &  
            øget livskvalitet! 



                                   Mere succes? Sådan! 

Velkommen til konceptet! Autentisk lederskab© 
 
Det er et personligt udviklingsforløb over 6 moduler a 2 timer pr. gang.  
Konceptet er for ledere, beslutningstagere og konsulenter som ønsker at arbejde 
dybere med sig selv, med det formål at opnå bedre resultater og mere succes i de 
kontakter de indgår.  Det være sig med kollegaer, medarbejder, kunder, ægtefælle, 
familie, venner osv. .  
Du vil ved endt forløb! være mere rodfæstet og kompetent i dine rollefacetter. Der vil 
være synkronitet i hvad du gør, siger, tænker og føler. Din attitude vil være præget af 
integritet og selvværd. Din øget bevidsthed vil give dig feedback på om dine handlinger i 
NU’et føre dig mod dine mål eller væk fra dem!        
Videnskabelige psykologiske test, inkl. sparring vil indgå som støtte i processen. 
”Du får flere værdifulde brikker at rykke rundt med (dine egne) – mentalt, 
følelsesmæssigt og i handling”!  
Du kan bliver en del at et netværk af personer, som ligeledes ønsker at arbejde 
autentisk med sig selv gennem Autentisk Lederskab©.  

 
Alsted Consulting 
Johnny Alsted 
Indehaver og psykologisk rådgiver 



                 AUTENTISK LEDERSKAB© 
                                 6 moduler med sparring og netværk                

 
 
 

Dine personlige  
værdier & 

 roller 
 

I et typepsykologisk 
perspektiv 

 
Inkl. 

JTI® typeprofil 
 
 
 

  

”Den gyldne vej” 
= 

Empati + konfrontation 
= 

”Træning i  
autentisk kontakt  
& Kommunikation” 

inkl. 
Gestalttype- 

indikator (GTI)    

Ny adfærd 
= 

Ny handling 
- 

Fra hvordan! til 
Sådan! Når indsigt 

og erkendelse  
skal omsættes til  

handling 

 
 
 
 
 

Formål 
 

Mening 
 

Udbytte 
 

Forvent- 
ninger 

 
Forud- 

sætninger 

 
 
 

   Modul 1. - 2 t.    Modul 2. - 2 t.  Modul 3. – 2 t.      Modul 4. – 2 t..  Modul 5. – 2 t. Modul 6. – 2 t.. 

Tidsforløb ca. 1-4 mdr.  

 Tillid, relation  
 & kontrakt 

Hvem er jeg? hvad motiver,          
hvad begrænser. 

 Dit behovs- & handlings- 
 mønster                                                                  

 Udviklingsøvelser inkl. 
 udviklings- & handlingsplan    

  Øget kommunikations- 
  & beslutningskompetence 

Coaching/supervision & 
Feedback   

 Nye ressourcer sat i spil i forhold til 

 ambitioner, kompetencer, behov og mål   
  
 Afspænding & stresshåndtering 
   

 Videre handlingsplan, feedback 

             

T
ræ

ning/reflektion  

       T
ræ

ning/reflektion 

   T
ræ

ning/reflektion 

   T
ræ

ning/reflektion   

 Nu-Situationen 
-Udviklingsbehov 
-Temaer 
-Dilemmaer 

 Dine værdier: sande/falske 

 Øget selvværd & selvtillid 

Netværk Netværk 

 Jeres historier & 
 erfaringer. Træning i    
feedback og som 
reflekterende teams 

Etablering 
af netværk 
max. 6 pers. 



                Pris 

• Pris kr. 1.800,- ex. moms pr. time, 12 timer i alt.  
• Inkl. Psykologiske værktøjer: Jungiansk Type Indikator 

(JTI) og Gestalttype-Indkator (GTI). 
• Sted: Natskyggevej 20, 4600 Køge eller hos Jer! Kørsel 

afregnes med kr. 1.800,- ex. moms. + statens takst. 
• 10% rabat ved mere end 2 tilmeldte fra samme firma. 

Ved flere tilmeldte forhandles prisen.  
   



    Referencer 

• ”Jeg har fået sat ord på hvad lederskab er - det er at være sig selv... Jeg 
har været ude på den tynde is, med succes... Coaching forløbet i Autentisk 
Lederskab© har været overraskende godt, fordi Johnny Alsted er god til at 
lytte og rådgive - at coache”. 
                                  Teknisk chef Henrik Bagger - Howden Denmark A/S 

 
• ”Du rammer nogle meget kritiske ting i processen og styre den helt sikkert 

hjem"                            Adm. direktør Lars Skov Ibsen – PK Chemical A/S 
 

• ”Alsted formåede på en levende og kompetent måde at åbne mit potentiale 
op, gennem øget erkendelse af min kompetencer og uudviklede sider”. 

              Adm. direktør Lars Kølbjerg - HUBER+SUHNER A/S 
   

    



                Din sparringspartner! 

• F. 1962 i Nakskov, Lolland 

• Flere års erfaring med rådgivning, salg, 
undervisning og ledelse indenfor dansk 
erhvervsliv. 

• De sidste 9 år ydet rådgivning til mennesker, 
personalegrupper, virksomhedsledere m.v.  

• 5 årig psykoterapeutisk uddannelse fra 
DIPSU. www.dipsu.dk  

• Autoriseret i diverse psykologiske udviklings-
værktøjer: MBTI, JTI, TeamDiamanten & 
GTI. 

• Eksklusiv importør, distributør og 
certificeringsinstans af erhvervs coaching 
værktøjet: Gestalttype-indikator (GTI). 

• Gift og far til 2 drenge. ror kajak 
og vinterbader.  

 Johnny Alsted 

http://www.dipsu.dk/


                  Psykologiske værktøjer! 

Jungiansk Type Indikator (JTI) 
JTI medvirker til øget selvindsigt, og har elementer af 
både at ”forstå sig selv indefra” og at ”se sig selv udefra”. 
JTI’en bygger på C. G. Jungs teori om psykologiske typer. 
  

 
 

 

Energibølgen© & GTI 
GTI viser uproduktive adfærdsmønstre – der ændres i 
coachingen. Ved hjælp af GTI-evalueringen bliver coachingen 
mere effektiv, direkte og målrettet. 

Læs mere om værktøjerne på hjemmesiden under psykologisk værktøjer! 
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