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Autentisk lederskap er 
inspirerende ledelse

Er autentisitet en medfødt kvalitet – enten så har du det eller ikke? 
Dette er det store spørsmålet, skriver Per-Egill Frostmann.

Her er hva autentisk lederskap ikke er: å være 
autoritær – vi kan få folk til å gjøre saker, 
styre dem. Men det inspirerer ikke folk til 

å gjøre noe. Autentisk lederskap dreier seg om å 
skape en human forbindelse med de menneskene 
som arbeider sammen med oss. 

Det er en lederskapskrise i verden i dag. Ikke 
bare i de store selskapene, men på tvers av bran-
sjer og sektorer. Spørsmålene vi bør stille er «Tror 
vi at disse lederne står for det de føler er riktig og 
viktig?» Gjør de det de sier uten unntak? Inspire-
rer de folk med sin integritet?»

Når vi spør hvem som er de store ikonene så er 
det de samme, få navnene som dominerer listene: 
Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin 
Luther King. Ikke perfekte ledere, ikke perfekte 
mennesker, men autentiske. Derfor inspirerer de 
til virkelige menneskelig kontakt – selv med men-
nesker de aldri møtte. 

Så hva betyr det å være 
en autentisk leder?
Når du svarer på dette så tenk på det slik: vi er alle 
ledet av noen. Hvis det er å bli inspirert, er det noe 
du erfarer daglig fra din leder? Er det noe som 
dine medarbeidere erfarer daglig i samarbeidet 
med deg? Det er kanskje usannsynlig at svaret 
er ja, gitt at jeg bruket ordet «daglig». Da kan 
spørsmålet bli stilt slik: Er autentisitet en medfødt 
kvalitet – enten så har du det eller ikke? Dette er 
det store spørsmålet. 

Være deg selv, mer, med dyktighet
Dette er rammen jeg ønsker å utvikle. Vi skal se 
på hver av de tre komponentene i overskriften. 
Ideen er lånt fra Bob Goffee og Gareth Jones som 
skrev en artikkel i Harvard Business Review sent 
i 2001 – «Why should anyone be led by You?» I 
tillegg har jeg benyttet meg av artikkelen «Dis-
covering your Authentic Leadership» som sto i 
Harvard Business Review, februar 2007, skrevet 
av Bill George et al. Her beskrives autentisk leder-
skap som noe du ikke er født med, men heller 
som noe som vokser 
fram gjennom din 
livshistorie.

Den første delen
Hva betyr det å «være 
deg selv» for å bli deg 
selv? Det hele begynner 
med «deg». 

Dette er begyn-
nelsen på en person-
lig reise. Hva må du 
avsløre om deg selv? Hvilke større sammenhenger 
fi nnes og hva er din hensikt og mening med job-
ben?

Det er derfor fi re sammenhenger vi må se 
nærmere på: Selvutforskning – selvkunnskap – 
selvavsløring – og selvtillit.

Selvutforskning: 
Du må virkelig ønske å stille spørsmålet: hva  ■

vil det kreve av meg å bli meg selv?
Du må være forberedt på å rydde i dine egne  ■

antakelser om deg selv og den komfortsonen du 
så omhyggelig har bygget opp.

Det kommer til å kreve ydmykhet og åpenhet  ■
og et sterkt ønske om å bli dyktigere.

Selvkunnskap:
Dette begynner med en forståelse av at alle  ■

forandringer du vil ha i ditt lederskap begynner 
med deg selv. 

Vet du hva som skapte den personen du er i  ■
dag? Og kan du gjenoppdage denne personen? 
Det kan være viktige hendelser tidligere i livet – 
kan du gjenoppdage disse og minnes hvordan du 
følte, så og tenkte om det da?

Kjenner du «deg selv på ditt beste»? Fordi du  ■
ville sannsynligvis ikke være hvor du er om du 
ikke har noe autentisitet i deg noe av tiden. Så det 
å virkelig å vite hvem du er og når du er ditt beste 
er kritisk for å kunne «bli deg selv».

Selvavsløring
Det er viktig å være klar over at vi alle er spe- ■

siell og forskjellig fra andre. Alle og enhver er det 
på en eller annen måte.  

Hva er det som er unikt med deg? Hva er dine  ■
sterke sider? Min erfaring er at de fl este ikke 
vet hva deres sterke sider er. Hvordan skal de da 
kunne bruke dem?

Å være sårbar er ikke å være svak, det gjør deg  ■
mer tilgjengelig og sterkere. Det gir andre mulig-
heten til å støtte deg.

Selvtillit
Tror du på deg selv og den du er? Når du  ■

skreller av lagene og kommer til kjernen av den 
du er, tror du da på den du er? Eller er løken bløt 
innerst?

Strekk selvbildet ditt, eksperimenter med det,  ■
ta sjanser med det, fl ytt grensene, gå utenfor 
boksen. Hva er da mulig for deg som en autentisk 
leder?

Så selvutforskning, selvkunnskap, selvavslø-
ring og selvtillit – alt starter med deg selv. 

Være deg selv, mer…
… for å skape og utvikle medarbeiderskap.

Den neste komponenten er «være deg selv, 
mer». Dette dreier seg om de andre, om å skape 
og utvikle medarbeiderskap. Hva er det som er 
viktig med medarbeiderskap? Over hele verden 
ønsker mennesker mer myndiggjøring og fl ere 
valgmuligheter. De velger å arbeide, hvem de vil 
ledes av og om de ønsker å yte det lille ekstra. 
Så for virkelig å lede effektivt må vi engasjere 
og inspirere mennesker til å ønske å arbeide 
sammen med oss, til å bli ledet av oss for å nå 
overordnede mål. Å instruere og dirigere holder 
ikke lenger.

Det å være deg selv mer er nøkkelen til å låse 
opp det lille ekstra som vi ønsker at folk skal yte. 
Et annet aspekt ved dette er konsistens. Det å være 
deg selv mer, mer av tiden. Slik at de du leder vet 
hvilken leder som kommer på jobben hver dag, 
den autentiske deg, hele tiden, ikke bare når du 
har lyst.

Det fi nnes ingen ledere uten medarbeidere

Se på det slik: det hierarkisk lederskap døde ut 
for en tid tilbake. Skal vi være inspirerende ledere 
som får med seg våre medarbeideres hjerte og sjel 
må vi ta den utfordringen det er å få superenga-
sjerte medarbeidere. Ikke passive etterfølgere.

Lederskapet er en relasjon 
mellom leder og medarbeider
… og alle relasjoner er forskjellige!

Dette er en virkelig utfordring. Tenk på dine 
medarbeidere, De er alle forskjellige, de er alle 
unike. Hva de ønsker ut av sin relasjon med deg 
er svært forskjellig. Dette er en dynamisk prosess 
som krever mye energi og innsats. Om du ønsker 
at halvparten av dine medarbeidere skal være 
superengasjerte så vil det kreve ekstraordinær 
innsats av organisasjonens felles lederskap. 
Etter hvert som du prøver å bli en mer autentisk 
leder, hva vil du lære om din virkning på dem 
som arbeider sammen med og for deg? Dette 
er det andre store spørsmålet vi trenger å se på. 
«Sammen med deg» er like relevant som «for 
deg». Hva ønsker egentlig våre medarbeidere? 

1 Folk ønsker å være i kontakt med virkelige 
mennesker, de ønsker virkelige menneskelige 

forbindelser. Personlig ekthet, hvem er du, hva 
står du for, hva det er som gjør deg spesiell, tyde-
lig og annerledes. At du tillater deg selv å være 
imperfekt og sårbar.

2 Å føle seg betydningsfull og verdsatt. De 
ønsker å være forbundet med deg som leder, på 

samme måte som du nok ønsker å være forbundet 
med vedkommende som leder deg. De ønsker å 
bli forstått. Dette betyr at du må gå litt dypere for å 
forstå hva det er som inspirerer, driver og motiverer 
dem; hva deres hensikt er og hvordan du kan støtte 
opp under den. De ønsker også å bli anerkjent for 
sitt bidrag og bli gitt plass til å være seg selv.

3 De ønsker å få bidra mer. Fordi folk kom-
mer på jobben, til organisasjonen og ikke 

bare for å tjene penger. De ønsker å bidra og bli 
strukket, utfordret og støttet slik at de kan vokse. 
I dag ønsker våre medarbeidere å bli frigjort til 
å utøve selvlederskap – tenk hvor mye enklere 
din hverdag blir når dine medarbeidere leder seg 
selv. De ønsker å være en del av et fellesskap, ikke 

«Autentisk lederskap dreier 
seg om å skape en human 
forbindelse med de menneskene 
som arbeider sammen med 
oss.»

LEDERFOKUS
LIV & LEDELSE
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FAGFOLK I LEDELSE – OM LEDELSE – TIL OG FOR LEDERE

«Lederskap er personlig. Det 
kommer ikke i en boks. Det 
kommer ikke fra en bok. Det 
kommer ikke fra et kurs. Det er 
fullt av dilemmaer.»

Av Per-Egill Frostmann, CMC, ledercoach, skribent og 
foredragsholder. Epost: pef@fmcexecutive.no  

Skal vi være inspirerende 
ledere som får med seg 

våre medarbeideres 
hjerte og sjel må vi ta 
den utfordringen det 

er å få superengasjerte 
medarbeidere.

Tlf: 815 00 860      
colorline.no/konferanse      
salg.bedrift@colorline.no

Mye for pengene:

Begrenset antall plasser. 

Mat og restauranter: 

Her holder alt en suverent høy 

standard og er verdt pengene. 

30% rabatt på 
KonferanseCruise

2 400,-

bare lønnsmottakere (jeg selger min arbeidskraft 
og får lønn tilbake) på en transaksjonsorientert 
basis. Gjør du organisasjonen til et spesielt sted 
å være, så blir de der. Først og fremst «tilhører» 
medarbeidere sin egen leder – de blir på grunn av 
dem eller slutter på grunn av dem. Derfor dreier 
tilhørighet seg først og fremst om din relasjon 
med dine medarbeidere. Spør deg selv, er dette 
den erfaringen du har med din leder? Er det dette 
dine medarbeidere erfarer med deg?

Hvordan kan du med dyktighet 
utøve mer av ditt autentiske 
lederskap, mer av tiden?
Dette er den tredje og siste delen. Du må trene 
selv og så må du påvirke dine kolleger til det 

samme. Dine kolleger må akseptere utfordringen: 
bli mer autentisk! Når vi får til denne prosessen 
så kan vi få en sterk utvikling av det autentiske i 
organisasjonen. Det hele starter med at du må gå 
foran som rollemodell.

Gandhi sa: «bli selv den forandringen du 
ønsker å se i verden». Ledere forplikter seg 
gjerne på å være rollemodeller – og så skjer 
ingen ting. Vi havner ofte i en selvbekreftelses-
felle: 70 prosent av toppledere tror de er blant topp 
25 prosent! (INSEAD-research, 2006). Vi men-
nesker har en tendens til ganske konsekvent 
å betrakte oss selv som bedre enn vi er. Det å 
være rollemodell og etterleve den forandringen 
vi ønsker dreier seg om å trene, og for å trene 
trenger vi å vite hva som bør trenes. 360-grader 
GPS-tilbakemeldinger kan være gode verktøy 
for å etablere hvilken konkret atferd som bør 
endres. 

Det fi nnes fl ere barrierer. Mange har et behov 
for å passe inn i organisasjonen og føler at de bør 
leve opp til det de tror at andre tenker om dem. 
Begge deler er hemmende for utviklingen av 
autentisitet. Redselen for å feile er også en barri-
ere – hvordan andre vil se oss og hvordan vi selv 
vil se oss.

Når vi rekrutter tenker vi ofte på at den 
«nye» skal passe inn i organisasjonen. Hvordan 
balanserer vi behovet for å «passe inn» med 
organisatorisk effektivitet? Hvor (lite) konforme 
bør våre nyansatte være og hvordan balanserer 
vi konformitet med ikke-konformitet blant våre 
eksisterende medarbeidere. For mye konformitet 
og organisasjonen dør en lallende død med for lite 
konformitet kan vi få mye ikke-produktiv intern 
uro. 

I praksis, hvordan kan du gjøre det?

Vis din hensikt og det du tror på
La dine medarbeidere vite hvem du er. ■

La andre fi nne ut av hvem du er gjennom  ■
selvavsløring.

Utvikle din egen styrkebaserte GPS
Bruk dine styrker til å fi nne ut av hva som  ■

skjer rundt deg.
Søk og benytt deg av ærlig tilbakemelding.  ■

Dine medarbeidere gir deg tilbakemelding når 
de vet at du bruker den til ærlig og oppriktig 
endring.

Kjenn dine medarbeidere og team
Vær klar over dynamikken i teamet ditt – og  ■

hvordan du kan påvirke og lære fra det til å bli en 
mer effektiv teamleder.

Forskjellige verdier og forskjellig atferd gir  ■
forskjellig teamdynamikk. Når du er oppmerksom 
på dette utøver du din autentisitet med noe mer 
ferdighet.

Kommuniser for å engasjere
Bruk korte, fokuserte historier som du kan  ■

fortelle med troverdighet.
Tenk over hvilke kommunikasjonskanaler som  ■

fungerer best for deg – i små og store grupper og 
én til én. 

Eksperimenter på utsiden 
av komfortsonen din

Ta noen sjanser – mesteparten av risikoen du  ■
tror er der, er ikke der.

Lederskap er personlig. Det kommer ikke i en 
boks. Det kommer ikke fra en bok. Det kommer 
ikke fra et kurs. Det er fullt av dilemmaer. Det er 
dine styrker, det er dine svakheter, det er dine ver-
dier, det er dine drømmer. Det er dine handlinger. 
Det er ditt ansvar.


