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8        

Forord

Sociale medier lærer ledere at lytte. Og når du lytter, bliver 
du en bedre leder, der er med til at åbne de offentlige orga-
nisationer og sikre opbakning hos borgere og i samfundet. 
På sociale medier kan ledere forsvare, forklare og indgå 
i dialog med borgere og andre væsentlige interessenter, 
og på den måde indgå i en ny legitimitet og synlighed 
for det offentlige.

Det er i korte træk grundlaget for at skrive en bog om 
sociale medier målrettet offentlige ledere: at styrke kom-
munikation og lederskab i de offentlige institutioner, som 
vi alle er en del af og ofte er i berøring med. 

Stærk personlig lederkommunikation på sociale medier 
handler om at kunne kommunikere udad og lede indad. 
Og dermed indskriver disciplinen lederkommunikation 
på sociale medier sig i de tendenser i tiden, der kræver 
tydeligere ledere, kommunikation i øjenhøjde og en større 
grad af åbenhed og tilgængelighed i det offentlige.

Når du læser denne bog, er det vigtigt, at du ved, at når 
det handler om ledere på sociale medier, så er der ikke en 
skabelon, der kan trækkes ned over alle ledere. Der er ikke 
en facitliste til, hvordan du præcis skal gøre, eller hvilken 
retning der er den rigtige for dig. Brug af sociale medier 
skal være autentisk, og tonen skal komme fra dig med 
dine specifikke formål og dig som person in mente, og 
med udgangspunkt i den organisation, du repræsenterer.

På sociale medier er der ikke en one size fits all. To kommuner, 
der umiddelbart ligner hinanden, kan ikke kommunikere 
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ens, og det gælder også for dens ledere. Kultur, tradition, 
kommunikationsbehov og ikke mindst organisationens 
politiske klima eller toneangivende personer er med til at 
skabe en ramme, inden for hvilken organisationens personer 
har muligheder for at bruge sociale medier professionelt.

Når du læser denne bog, håber jeg, at du bliver inspireret 
til at finde din egen vej. At du lærer af nogle af bogens 
eksempler og de ledere, der deltager med interviews i 
bogen, ja simpelthen finder inspiration til dit eget virke, 
og din egen måde at være kommunikerende leder på.

Bogen er bygget op omkring en række eksempler, og 
interviews med ledere forskellige steder i det offentlige. 
Jeg skylder en stor tak til regionsdirektør i Region Sjæl-
land Per Bennetsen, kommunaldirektør i Albertslund 
Jette Runchel, rektor på RUC Hanne Leth Andersen, 
direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz 
og rektor på Designskolen Kolding Lene Tanggaard for 
deres beredvillige medvirken i interviews midt i en travl 
tid i foråret 2020. De interviewede er valgt – ikke fordi 
de er eksperter i brug af sociale medier – men fordi de 
er modige til at gøre det, repræsenterer forskellige dele 
af ’det offentlige’ og reflekterer over deres brug af de 
kanaler, de har valgt at kommunikere i. 

På samme måde skylder jeg en stor tak til Søren Bro-
strøm, der har skrevet det lille forord du skal til at i 
gang med. Søren Brostrøm har som direktør i Sund-
hedsstyrelsen for alvor taget sociale medier til sig, og er 
brudt igennem lydmuren som stærkt kommunikerende 
offentlig leder. Hans tanker om, hvordan personlig kom-
munikation sikrer legitimitet, vil kunne inspirere mange 
andre ledere i det offentlige.




