
Styrk jeres leder- og linjekommunikation

KL Kommunikationsdøgnet

Kristian Eiberg, RelationsPeople A/S
11. oktober 2018



Hvis bare det var så let …
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Styrk jeres leder- og linjekommunikation
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?

Hvorfor styrke sin leder-

og linjekommunikation?

Hvordan kan man gøre det?

Hvad kan man konkret gøre?

Ny dansk forskning



Hvorfor styrke sin leder- og 
linjekommunikation?
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Fordi det er vigtigere end nogensinde for 
ledere at være dygtige til at kommunikere.

5



En række faktorer skaber et stigende 
præstationspres på top- og linjeledere
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Nye organisationsstrukturer
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Ændrede rammebetingelser 
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Uforudsigelige udfordringer
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Uvished om virkningen af kendte løsninger 
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Udfordringer og handlerum er forskellige men de skaber et 
stigende præstationspres på top- og linjeledere
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Omskiftelighed
I hvilket omfang kan

vi forudsige resultatet 

af det vi gør?

Hvor meget ved vi om situationen?

+

-

- +

Kompleksitet

Tvetydighed Usikkerhed



Disse faktorer stiller nye krav til top- og linjeledernes 
kommunikation
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”We are currently seeing a complete revolution, as the world

rapidly becomes ever more transparent. 

The pressure to increase transparency is enormous, and 

corporate communications can play a very significant role

in that process. The ability to steer this process in the right 

direction – to communicate your story, your strategy, your

culture – is becoming ever more important”

Kilde: VMA Group, ”Beyond Communications. A CEO perspective of reputation leadership”, 2016



Disse faktorer stiller nye krav til top- og linjeledernes 
kommunikation
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”Now more and more CEOs recognize the need to continuously

monitor how customers, employees and traditional media are

talking about their enterprises, and be able to engage in those

conversations real-time.  What was once a special, crisis-only

function has become in many cases a core function for the CEO”

Kilde: Arthur W. Page Society:,”The CEO view: Communicating at the center of the enterprise”, 2017



Transparens og samtidighed betyder, at grænsen mellem intern og 
ekstern kommunikation reelt er væk
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Sætte retning og skabe 

følgeskab gennem 

stærke narrativer

Være en autentisk leder med værdier 

og en adfærd, der afspejler organisationen



Analyse
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Analyse: Kommunikation i danske virksomheder

• RelationsPeople og executive search virksomheden Human Capital Group undersøgte i 2016, hvilke temaer 

virksomheder var optaget af inden for ledelse og kommunikation

• Et særligt fokus var at forstå virksomhedernes arbejde med lederkommunikation

• Rambøll Management interviewede 54 danske administrerende direktører og 56 kommunikationsansvarlige på 

chef- eller funktionsdirektørniveau i private virksomheder

• Der deltog flest mellemstore virksomheder
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Ni ud af ti danske topchefer vurderede, at deres kommunikation 
var vigtigere end for fem år siden
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Kilde: N=54 topchefer, RelationsPeople/Human Capital Group 2016



Otte ud af ti danske topchefer vurderede, at de brugte mere tid 
på deres kommunikation end for fem år siden
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Kilde: N=54 topchefer, RelationsPeople/Human Capital Group 2016



Alle de adspurgte danske topchefer vurderede, at deres egen 
kommunikation var det vigtigste kommunikationsområde
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Kilde: N=54 topchefer, RelationsPeople/Human Capital Group 2016



Men cirka hver tredje vurderede, at de ikke var særligt gode til det
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Kilde: N=54 topchefer, RelationsPeople/Human Capital Group 2016



Ni ud af ti danske topchefer vurderede, at linjekommunikationen 
var vigtig
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Kilde: N=54 topchefer, RelationsPeople/Human Capital Group 2016



Men at kun fire ud af ti af deres linjeledere var dygtige til det
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Kilde: N=54 topchefer, RelationsPeople/Human Capital Group 2016



Kommunikationscheferne vurderede linjekommunikationen endnu 
hårdere: Kun hver fjerde linjeleder var dygtig nok
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Kilde: N=56 kommunikationschefer, RelationsPeople/Human Capital Group 2016



Den gode nyhed er, at der er en meget 
stor efterspørgsel på udvikling af ledernes 
kommunikation
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Hvordan kan man styrke sin 
leder- og linjekommunikation?
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Start med at gøre udfordringen helt konkret 
for topledelsen

26



Der er mange kilder til det …
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Medarbejdertilfredshedsanalysen Interessentanalysen Analytics

”Meta-analysen”



Når udfordringen er dokumenteret og 
forankret i topledelsen, er næste skridt en 
strategi eller en plan
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Kun ca. hver femte topleder havde ifølge deres kommunikations-
chef en formaliseret plan for deres lederkommunikation
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Kilde: N=56 kommunikationschefer, RelationsPeople/Human Capital Group 2016



Case: Nyt koncept for lederkommunikation
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Behov for at genskabe troværdighed og skabe en ny kultur

Situationen i en stor, dansk organisation
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Ny direktion Ny strategi Konkret 9 pkt plan



Fire byggeblokke i en ny tilgang til lederkommunikationen
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Townhall

1

Præsentation + Q&A

2

Artikler på intranet

3

Puls måling

4



‘Agenda’ konceptet – tempo og integration
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6 uger 6 uger

Dag 1: Townhall

- Topchef tager uforberedt spørgsmål fra medarbejdere

- K-afdeling fører en log med vigtigste temaer og spørgsmål/svar

Dag 3-4: Lederkommunikation

- K-afdeling sender præsentation og Q&A om tema til ledere 

Dag 5-6: Intern kommunikation

- K-afdeling publicerer artikler på intranet mv. 

2-3 uger efter townhall

- Pulsmåling blandt både ledere og medarbejdere

- Opfølgning – direkte og næste townhall



Elementerne i Agenda konceptet
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Toplederkommunikation

Spille topledelse offensivt på banen

Styr på budskaber (i kulissen)

Effekt via ‘repetition’: Mange 

medier og ‘kortslutning’ (townhall

møder, film, artikler mv.)

Linjekommunikation

Informationspakker til linjeledere 

Pulsmåling/linjeledere

Pulsmåling/medarbejdere         

(= krydspres)

Træning af ledere (gøre de bedre 

endnu bedre)

Intern massekommunikation

Troværdig historie (tell it like it is)

Direkte dialog med topledelse, 

også når der ikke var nemme svar 

(autenticitet)

Townhall-møder på 

medarbejdernes præmisser 

(herunder anonymitet)



Spørgsmål
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Med en strategi funderet på et analytisk 
grundlag er der skabt et godt udgangspunkt 
for lederkommunikationen
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Vend herefter blikket indad
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Har jeres kommunikationsafdeling de rigtige 
kompetencer til lederkommunikation?
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Fire ud af fem kommunikationsafdelinger havde de nødvendige 
kompetencer, processer og værktøjer for toplederkommunikation
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Kilde: N=56 kommunikationschefer, RelationsPeople/Human Capital Group 2016



Når det handlede om linjekommunikation, havde kun to ud af tre 
de nødvendige kompetencer, processer og værktøjer
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Kilde: N=56 kommunikationschefer, RelationsPeople/Human Capital Group 2016



Hvorfor denne forskel?
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Kommunikationsafdelingerne er vant til i pressearbejdet at træne 
topledere, men mangler kompetence til formel linjekommunikation
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Linjelederkommunikation

ToplederkommunikationVærktøjskasser

Træning i grupper

Primært selvbetjening

Service level agreements

Skræddersyede løsninger

Individuel træning

Altid ressourcer

Ingen SLAs



Ved I hvilke krav jeres ledere stiller til jer? 
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”Rådgiveren skal vise den konkrete værdi af det, som han eller hun kan hjælpe toplederen med. Det kræver 
tid og menneskelig indsigt at opbygge denne relation. Men når den er etableret, kan rådgiveren være øjne og 
ører for den øverste leder i organisationen og billedligt talt hjælpe topchefen med at se om hjørner, hvor de 
næste forhindringer eller muligheder måske venter. Desuden kan rådgiveren hjælpe toplederen med at 
eksekvere og derved øge dennes eksekveringskapacitet.”

Henrik Greisen
Managing Partner, Human Capital Group
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Kilde:  RelationsPeople Nyhedsbrev maj 2018



Lederne stiller andre krav til de kommunikationsansvarliges 
kompetencer end kommunikationsfaglighed
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Kommunikationsfaglighed

4

Kilde: N=54 topchefer, RelationsPeople/Human Capital Group 2016

Forretningsforståelse

1

Gennemslagskraft

2

Organisationsforståelse

3



En global analyse peger på samme krav fra toplederne til de 
kommunikationsansvarliges lederskab og personlige kompetencer
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Key leadership skills

✓ Managing complexity

✓ Decision making capabilities

✓ Results oriented

✓ Business insight

✓ The ability to instill trust

Personal skills

✓ Courage

✓ Resilience

✓ Learning agility

✓ Collaborative skills

✓ Problem solving capabilities with

speed and complexity

Kilde: VMA Group, ”Beyond Communications. A CEO perspective of reputation leadership”, 2016



Hvad er ledelsesimplikationerne af disse krav?
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Hypotese #1: Fire afgørende ledelsesdimensioner for lederens 
rådgiver
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Ledelse af topleder

Nøgleord:

• Adgang

• Tillid

• Business case

Ledelse af team

Nøgleord:

• Strategisk retning

• Mål og krav 

• Udvikling

• Motivation og 

anerkendelse

Ledelse af peers

Nøgleord:

• Positionering

• Alliancer/koalitioner

• Legitimitet

• Stakeholder management

Selvledelse

Nøgleord:

• Selvindsigt

• Præferencer

• Barrierer

• Ambition



Dynamisk ledelsesmodel
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Rådgiveren skal bedrive ledelse på fire 

dimensioner, der hele tiden er i bevægelse

• Ledelse af leder

• Ledelse af team

• Ledelse af peers

• Selvledelse 



Hypotese #2: Fire afgørende kompetencer for rådgiveren
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Faglighed

Nøgleord:

• Kommunikation

• Kobling til Marketing

• Kobling til HR

Ledelse

Nøgleord:

• Relationelle kompetencer

• Emotionel intelligens

• Værdier, normer og 

rutiner

Personlighed

Nøgleord:

• Gennemslagskraft

• Autenticitet

• Integritet

• Robusthed

• Refleksiv bevidsthed

Forretnings- og 

omverdensforståelse

Nøgleord:

• Forretningsstrategi

• Økonomi

• Organisation



Model for rådgiverens kompetenceudvikling 
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Ledelse

Faglighed Personlighed

Forretnings- og 

omverdensforståelse

Kvalificeret rådgivning af ledere 

bevæger sig i dette rum

Rådgiveren skal vedligeholde 

kompetencer, som han/hun 

mestrer, og udvikle de 

kompetencer, hvor der er et 

behov



Hvad kan man konkret gøre for at styrke sin 
leder- og linjekommunikation?
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Konklusioner
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1 Dokumenter udfordringen og få den forankret i topledelsen.  Tip: Drop projektet hvis ikke du kan mærke opbakning

2 Skab en strategi baseret på din analyse. Tip: Overvej den pragmatiske tilgang vs. ‘textbook’ 

3 Vurder kommunikationsafdelingens og dine egne kompetencer. Tip: Få ekstern hjælp



Eksempel: Personlighedstest: NEO-PI-3
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Individuelt niveau

Teamniveau



Konklusioner
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1 Dokumenter udfordringen og få den forankret i topledelsen.  Tip: Drop projektet hvis ikke du kan mærke opbakning

2 Skab en strategi baseret på din analyse. Tip: Overvej den pragmatiske tilgang vs. ‘textbook’ 

3 Vurder kommunikationsafdelingens og dine egne kompetencer. Tip: Få ekstern hjælp

4 Lav en kanal ‘due diligence’. Tip: ‘Kill your darlings’



Eksempel: Actimo
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Konklusioner
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1 Dokumenter udfordringen og få den forankret i topledelsen.  Tip: Drop projektet hvis ikke du kan mærke opbakning

2 Skab en strategi baseret på din analyse. Tip: Overvej den pragmatiske tilgang vs. ‘textbook’ 

3 Vurder kommunikationsafdelingens og dine egne kompetencer. Tip: Få ekstern hjælp (svært at se sig selv udefra)

4 Lav en kanal ‘due diligence’. Tip: ‘Kill your darlings’

5 Træn din afdeling. Tip: Hav modet til både at udvikle det personlige og det kommunikationsfaglige

6 Implementer ledelseskommunikationen. Tip: Prøv at gøre linjekommunikation så praksisnær som muligt



Ny dansk forskning
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Nyt forskningssamarbejde mellem Københavns Universitet og 
RelationsPeople

• Sammen med Københavns Universitet har vi i sommer sat et dansk forskningsprojekt i gang for at prøve at forstå 

toplederkommunikation og samspillet med den øvrige kommunikation bedre

• Vi interviewer 30 erfarne rådgivere af topledere i både offentlig og privat sektor 

• Formidling: 

 Første offentlige afrapportering 19. november på konference arrangeret af DJØF, K1 og KU

 50+ rådgivere har skrevet sig op for at være de første til at høre om konklusioner og anbefalinger (ud over de 30 deltagere) 

 Interesse fra andre universiteter, medier og interesseorganisationer 

• Følg forskningsprojekt:

https://www.relationspeople.dk/content/f%C3%A5-indblik-i-den-nyeste-forskning-om-toplederkommunikation
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https://www.relationspeople.dk/content/f%C3%A5-indblik-i-den-nyeste-forskning-om-toplederkommunikation


Spørgsmål
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kue@relationspeople.dk
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Kontaktdata

RelationsPeople A/S

Vester Farimagsgade 41

1606 København V

Kristian Eiberg, adm direktør og partner

E-mail: kue@relationspeople.dk

Mobil: 22 65 52 51

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kristianeiberg/

Tilmelding til nyhedsbrev: https://www.relationspeople.dk/
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