
UDSAGN FRA TIDLIGERE DELTAGERE
”Autentisk Lederskab er båret af Elises helt usædvanlige 

indsigt og empati. Hun er topprofessionel, sympatisk og ved, 
hvad hun taler om. Jeg har fået konkrete redskaber til at 
arbejde med mine udfordringer både personligt og 
ledelsesmæssigt. Forløbet er veldisponeret og veltilrettelagt, 
og man oplever, at her er endelig et lederkursus, der har fat i 
det helt centrale.” Hannah Maimin Weil, Center- og 
formidlingschef i Videnscenter for Arbejdsmiljø

”Gennem forløbet har jeg opbygget en helt ny tilgang til mit 
lederskab. Jeg har fået en større ledelsesmæssig 
spændvidde. Jeg er taknemmelig for den selvindsigt, som 
jeg har opbygget – og jeg har fået kontakt med ord for og 
indsigt i min indre verden og dens værdi i lederskabet.” 
Carsten Deleuran, Director Group Finance i H. Lundbeck 
A/S

”Elise har med sin enorme viden, insisterende ærlighed og 
evne til at møde mennesker, der hvor de er, hjulpet hver og 
én på holdet mod større selvindsigt, større autenticitet og 
bedre forståelse af andre. Jeg er taknemmelig over for det, 
jeg har oplevet. Hvis du søger ledelsesmæssig udvikling til 
gavn for din organisation, dine medarbejdere og dig selv, så 
er du på rette sted og i de bedste hænder.” Nathalie Tuxen, 
Chef for Betalingsformidling i Danmarks Nationalbank

”Udviklingsforløbet bygger på den grundlæggende præmis 
om, at udviklingen af lederskabet starter og slutter i det 
personlige lederskab. Min nyerhvervede selvindsigt vil med 
garanti gavne mit lederskab. Og min udvikling er blevet 
forstærket af samværet med andre ledere på samme rejse.” 
Nils Høgsted, Sekretariatsleder i Danmarks Miljøportal

”Autentisk Lederskab har lært mig at lytte mere til mit hjerte 
og har skabt større nærvær og følgeskab i mit lederskab –
og tilmed også i mit personlige liv.” Andreas Just Karberg, 
adm. direktør i Karberghus
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AUTENTISK LEDERSKAB FOR LEDERE

Autentisk Lederskab er et intensivt udviklingsforløb for ledere, 
der ønsker at styrke deres lederskab, træde mere i karakter 

og bringe større dele af deres indre potentiale i spil.

DIT MULIGE UDBYTTE
For at være gode ledere, der skal kunne lede 
fremtiden, skal vi være vågne, møde det ukendte med 
åbenhed, spille sammen og kunne navigere i stor 
kompleksitet. 

Vi skal skabe tillid; menneskeligt såvel som strategisk. 
Vi skal mobilisere intelligent følgeskab, hvor 
medarbejderne selv tager ansvar og træffer 
beslutninger i tråd med den fælles retning.

Vi skal selv finde mening som ledere, lige som vi skal 
kunne formidle og skabe rammerne, for at 
medarbejderne kan finde mening.

Vi skal udvikle et stort ledelsesmæssigt repertoire og 
en forfinet evne til at lede situationsbestemt, så vi kan 
skabe arbejdspladser, hvor mennesker kan give og 
gøre deres bedste.

Vi skal kende os selv og kultivere et solidt indre 
kompas at orientere os efter; hvor vi kan mærke, 
hvem vi er, hvad vi vil, og hvor vi skal hen.

Det er alt sammen udbyttet af Autentisk Lederskab 
– organisatorisk og personligt.

Dit særlige udbytte afhænger af hvem du er og 
hvilket udviklingsfokus du bringer ind i forløbet. Du 
kan kontakte mig, for et individuelt og uforpligtende 
introduktionsmøde, hvor vi kan undersøge det i 
fællesskab.



OM AUTENTISK LEDERSKAB 
En ledelsespraksis, hvor du som leder har et klart 
indre kompas, bruger dig selv aktivt og viser vejen 
gennem din adfærd. Det kan defineres sådan her:

Lederen er sit eget vigtigste værktøj og bringer sig 
selv i spil i lederskabet, situationsbestemt, som 
rollemodel og med et ønske om at skabe en 
arbejdsplads for mennesker, til glæde og gavn for 
helheden.

Autentisk betyder ægte og er beslægtet med ord som 
troværdig, virkelig, sand, naturlig, hvad det giver sig 
ud for. Koblet med lederskabet betyder det ”ægte 
lederskab”. Det peger både ind mod lederens egen 
autentisitet i rollen og mod en forståelse af 
lederskabets grundpræmis, nemlig at tjene helheden.

Som mennesker rummer vi allerede mange af de 
ressourcer inde i os selv, som er nødvendige for det 
gode lederskab. Det er det, der menes med, at 
lederen er sit eget vigtigste værktøj.

Gennem refleksion, bevidsthed og træning kan vi få 
adgang til flere af hjertets og hjernens ressourcer: 
Tankernes-, følelsernes- og sansernes intelligens. 
Gradvist bliver vi bedre til at mærke, føle og tænke 
over, hvad der rører sig i os selv og i andre 
mennesker. Det vil skærpe vores indre navigation og 
udvide vores ledelsesmæssige spændvidde og det 
kan veksles til lederskab i praksis. 

I traditionel lederudvikling fokuseres der på at give 
lederen en række værktøjer, der kan bruges i 
konkrete ledelsessituationer som for eksempel 
forandringsledelse, den svære samtale eller 
konflikthåndtering. Det kan bestemt være hjælpsomt, 
hvis lederen lykkes med at omsætte teorien til egen 
ledelsespraksis. 

I Autentisk Lederskab er lederen sit eget vigtigste 
værktøj, og du leder indefra, situationsbestemt. Din 
autenticitet, det vil sige måden, du er, viser og bruger 
dig selv på, afgør, hvor trygge og engagerede 
medarbejderne føler sig.

Det er et lederskab der understøtter bevægelighed og 
kapacitet for udvikling af processer og produkter, 
mennesker og kultur. Det skaber resultater i en 
verden, der hele tiden er i forandring.

”Dette er et program, som indgyder stor tillid og 
respekt. Hvis nogen kan gennemføre et forløb om 
autentisk lederskab med disse ambitioner og 
sigtepunkter, så er det Elise Brøchner. Jeg kender 
ingen i Danmark, der er bedre egnet til at gennemføre 
netop et sådant forløb, end hun er. Det er opløftende 
og meget glædeligt at se.”
Steen Hildebrandt, ph.d. & professor

FORLØBETS OPBYGNING
Forløbet består af fire internat moduler, to individuelle 
coachingsamtaler og tre møder i din netværksgruppe. 

Vi arbejder med lederskabet fra forskellige 
perspektiver; i adfærdsperspektiv, det psykologiske-, 
det eksistentielle- og, når det giver mening, det 
spirituelle perspektiv. 

Du vil under forløbet få en dybere forståelse for og 
træning af dit Autentiske Lederskab, så du mere 
bevidst kan bruge og dosere dig selv i lederskabet alt 
afhængig af situationen.

Du vil få indsigt i, hvordan hjernen fungerer – både din 
egen og andres – en viden og en værktøjskasse, som 
du vil få stor glæde af i dit lederskab. Vi vil ligeledes 
arbejde med at integrere en større del af hjernens 
potentiale for at tænke, føle og sanse.

Du vil skærpe din forståelse af din egen lederrolle og 
din ledelsesmæssige autoritet og finde dit livs- og 
ledelsesformål, der vil give dit liv og lederskab en 
stærkere retning. 

Et stærkt autentisk lederskab er understøttet af en 
række kvaliteter, som vi, på forskellig vis, vil have 
fokus på gennem forløbet, for at du kan få størst 
mulige udbytte: (se figur næste side)
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Modul 1

Etablering af gruppen
Det autentiske lederskab

Modul 2

Lederens indre værktøjskasse
Hjernen og hjertets potentiale

Modul 3

Lederens autoritet og 
sårbarhed

Lederrollen og 
ledelsesrelationerne

Modul 4

Status, feedback og retning
Livs- og ledelsesformål

Coaching
samtale

Introduktions-
møde

Netværks-
gruppe

Netværks-
gruppe

Coaching
samtale

Netværks-
gruppe



Du får en dybere selvindsigt. Vi vil træne hjertets og 
følelsernes intelligens, og du vil arbejde med konkrete 
ledelsesmæssige problemstillinger og dilemmaer fra 
din dagligdag. Vi vil således fokusere både på dit 
personlige lederskab og på ledelse af mennesker.

Læringsformen vil veksle mellem teoretiske indlæg, 
dialog og udveksling, refleksion og træning, og der vil 
være øvelser, som træner dit nærvær, din 
refleksionsevne og evnen til at mærke dig selv.

MÅLGRUPPE
Du er leder i en privat eller offentlig virksomhed eller 
selvstændig iværksætter. Du ønsker at udforske og 
styrke dit autentiske lederskab. Du er både nysgerrig, 
modig og parat til at udvikle dig yderligere som 
menneske og leder sammen med en gruppe af 
dedikerede ledere. 

GRUPPENS BEDTYDNING
Gruppens størrelse på 6-8 ledere betyder, at alle 
arbejder aktivt med deres lederskab, bringer sig selv i 
spil og modtager inspiration og feedback på stedet. 
Ligeledes målrettes undervisningen både gruppen og 
den enkelte leders særlige ønsker og potentiale.

Gruppen er sammensat, så deltagerne kan inspirere, 
udfordre og støtte hinanden. Størrelsen af gruppen er 
afgørende for at sikre nærvær, fællesskab, gensidig 
inspiration og fordybelse. 

TIDSPLAN
Modul 1: 06.-07. februar 2020
Modul 2: 19.-20. marts 2020
Modul 3: 06-07 maj 2020
Modul 4: 18-19 juni 2020

Modulerne afholdes på Liseleje Badehotel -
Liselængen, Liselejevej 62, 3360 Liseleje. 

DELTAGERPRIS
Det samlede forløb koster kr. 38.000 ekskl. moms. 
Hertil kommer ophold og forplejning der koster kr. 
8.000 ekskl. moms. Begge dele afregnes ved 
tilmelding. 

TILMELDING
Tilmelding skal ske snarest muligt til Elise Brøchner 
på elise@autentisklederskab.dk eller på 
tlf. +45 2713 1330. Her kan du også ringe eller skrive, 
hvis du har spørgsmål. Holdet vil blive fyldt løbende.

ELISE BRØCHNER
Jeg vil være gennemgående leder, lærer og coach. 
Jeg har selv mange års ledelseserfaring som både
mellem- og topleder fra Carlsberg, McKinsey & 
Company, Berlingske Media og senest som 
koncerndirektør i Coop. Udover min egen 
praksiserfaring trækker jeg på mine erfaringer fra at 
hjælpe andre ledere med at styrke deres lederskab 
samt min omfattende indsigt i ledelse, psykologi og 
hjernens og hjertets udvikling og ressourcer. 

Til at understøtte mit virke har jeg en række 
uddannelser og træning: Cand.merc., psykoterapeut, 
ICT certificeret coach, neuroaffektiv psykologi og 
ledelse samt mange års indre fordybelsespraksis og 
træning af hjertets intelligens. Find mere information 
på www.autentisklederskab.dk
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HUSK at booke et uforpligtende individuelt introduktions-
møde, hvor jeg sætter flere ord på forløbet, og vi i 
fællesskab kan undersøge, om udviklingsforløbet i 
Autentisk Lederskab er noget for dig. 

AUTENTISK
LEDERSKAB

© Elise Brøchner

Mening
Kende dit kald 

Resonans
medvirke til samspil

Hjertemod
manifestere fra hjertet

Tillid
Indad og udad

Selvindsigt
kende dig selv

Venlighed
mod dig selv og andre

Sårbarhed
bringe dig selv i spil

Nærvær
tilstede her og nu

http://www.autentisklederskab.dk/

