
Mediernes rekruttering af ledere har – ifølge fordommene – fulgt et simpelt mønster. Udpeg
redaktionslokalets bedste journalist med det resultat, at du i processen mister en fremragende
journalistisk medarbejder, alt imens man satser hele butikken på ledelsesplan ved at lade et ”wild card”
overtage virksomhedens kasseapparat. Men bærer den dygtige journalist nogle værdier og metoder med
sig, som kan være vigtige i direktionslokaler. Sådan lyder afsættet for en ny 12-masteropgave, som på
innovativ vis udpeger et helt nyt anvendelsesområde for journalistik.

Journalisten i direktionslokalet
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TEKST // PETER BRO

ILLUSTRATION // KARINA CECILIE

Journalistikkens betydning for virksomheders kommunikationsindsats har umiddelbart ringe nyhedsværdi.
Der er skrevet hyldemeter efter hyldemeter af bøger om, hvordan PR-folk med journalistisk tæft kan
præge de nyhedsmedier, som er blevet en stadig vigtigere kontaktkanal til alt fra vælgere til forbrugere.
Og henover de senere år er stadig flere journalister blevet ansat i partier, virksomheder, organisationer
og myndigheder til at assistere med den udadvendte kommunikation. Men det er ikke blot i forhold til
den eksterne kommunikation, at journalistiske praksis og principper kan vise sig at være nyttige. Det
fremgår af en ny masteropgave ved Syddansk Universitet.

I en vaskeægte 12-tals opgave har forfatteren Annette Franck interviewet en række ledere med
journalistisk baggrund og konsulteret en væsentlig del af ledelseslitteraturen. Alt sammen for at finde
frem til, hvilke dele af journalistikken der kan være anvendelig, når ledere skal blive bedre til at kom-
munikere. Afsættet er, at »Journalistikken tilbyder et stærkt fagligt grundlag for den leder, der vil udvikle
og effektivisere sin interne kommunikation.« Sådan som Niels Boserup, der henover en 40 årig karriere
har virket som journalist, redaktør og direktør og bestyrelsesformand og -medlem i en række
sammenhænge, konstaterer det i den lidt over 50 sider lange afsluttende opgave på masteruddannelsen.

Lederen som researcher

Interview-personerne i opgaven har i alle tilfælde en uddannelse som journalist på CV´et, men det er en
baggrund, som har ført dem vidt i form af diverse stillinger som ledere og
kommunikationsrådgivere. Annette Franck får undervejs i master-opgaven støt og roligt afluret dem,
hvordan de hver især – bevidst eller ubevidst – udnytter solidt kendskab til journalistikken til at skabe
bedre ledelsesforhold i de virksomheder, hvor de selv arbejder som ledere, eller hvor de for kortere eller
længere perioder fungerer som rådgivere og konsulenter. Kernen i dette arbejde er evne til at lytte – og
kommunikere.

»Når man kommunikerer, husker man at have ørerne med. Med information har man kun en mund,«
konstaterer Ulrik Haagerup, Nyhedschef i DR, i et interview om hans egen brug af journalistikken på
ledelsesgangen i en række forskellige nyhedsorganisationer. En tilgang, som har rødder tilbage til
journalistuddannelsernes førsteårs pensum i interview-teknik.

»Det har været karakteristisk for min karriere, at jeg altid har spurgt og spurgt. Det er bare faldet mig
naturligt,« reflekterer Niels Boserup. Han beskriver, at netop evnen til at stille spørgsmål, interviewe og
researche har været afgørende for, at han forstod organisationer, kunne få adgang til informationer og
løse faglige konflikter.

En leder, der spørger, kolliderer måske nok, fremhæver Annette Franck i opgaven, med den traditionelle
forestilling om lederrollen: Lederen som fagligt alvidende autoritet. Og den dag i dag kan det faktisk
opfattes som en svækkelse, hvis lederen ikke ved alting, advarer Niels Boserup, som derfor godt forstår,
hvis lederen er nervøs over at gå videre end bare at informere. Men opfattelsen af lederen som fagligt
alvidende autoritet hører industrisamfundet til, mener Mette Bock, som er en anden af de interviewede
personer, som har solid ledererfaring fra medievirksomheder – på begge sider af Storebælt:

»Den, der blev leder, var den, der vidste bedst,« fremhæver hun i et længere interview i masteropgaven
og forklarer, at der altid vil være medarbejdere, som på forskellige områder er bedre fagligt funderede
end lederen, undtagen på ét område: Ledelse. Netop derfor er lederen nødt til at kunne søge og samle
viden blandt medarbejdere og kollegaer for at skabe resultater.

Redigering i ledelseskommunikationen

Den gode leder lærer ikke alene af journalistens veludviklede og -uddannede evner for at indsamle
informationer. Der er også nytteværdi i evnen til at redigere i og vinkle i det indsamlede materiale. Sådan
som flere af interview-personerne – og litteraturen om den interne kommunikation – fremhæver. I dag er
informationsmængden tilmed i mange organisationer og virksomheder øget, så det faktisk er blevet en
helt tvingende nødvendig ledelsesopgave at udvælge og prioritere.

Side 2 af 3



»Folk drukner i information. Vi er nødt til at fortælle det hele for at være åbne, men de 5 %, der er det
vigtigste, må medarbejderen selv finde frem til. Det synes jeg er dårlig ledelse,« mener Mette Bock.
Mens Ulrik Haagerup fremhæver, at journalistisk kompetence også er at kunne vælge til og vælge fra:

»Det er, hvad journalistikken gør. Hvad er nyt, og hvad er gammelt? Hvad er sandt, og hvad er falsk?
Det er værdiskabelsen.« Derfor skal lederen kunne redigere i mængden af viden, meninger, idéer og
fortolkninger. Effektiv ledelse handler om at forebygge over-information og sætte retning,« siger han i
opgaven.

Retning handler i den forbindelse ikke blot om at pege ud i horisonten mod mere eller mindre klare mål,
men også om at bygge broer, rive forhindringer ned eller på anden vis lette vejen for medarbejderne, og
her adskiller journalistikkens rolle i den interne kommunikation sig fra meget af den eksterne og mere
udadvendte offentlige kommunikation på et væsentligt punkt: Formålet er at holde sammen på
organisationen, ikke at konfrontere forskelle og uenigheder. Derfor skal lederen kunne balancere mellem
både at give plads til synspunkter og skabe samling.

Her er journalistens færdighed i vinkling nyttig, fremhæver Annette Franck flere steder i opgaven.
Lederen behøver ikke redegøre for alt, så længe der er dækning og faktuelt grundlag for den historie,
organisation mødes om. Det er faktisk lederens ret og pligt at kunne redigere og vinkle i de mange fakta
og informationer, så organisationen deler konstruktive fortællinger og viden, der skaber fælles retning og
fremdrift. En konstruktiv historie er lige så korrekt, som de negativt vinklede og problematiserende
historier, vi har vænnet os til gennem det offentlige mediebillede. Den konstruktivt vinklede historie tjener
bare et andet formål, nemlig at skabe samling og fælles retning.

Afbalanceret ledelseskommunikation

Master-afhandlingen gennemgår en lang række forskellige områder, hvor journalistikken kan bidrage til
en stærkere ledelse. Sådan som det blandt andet også kommer til udtryk i forhold til evnen til at
afbalancere forskellige interesser og synspunkter svarende til fairness-princippet, hvor flere parter altid
skal høres i en nyhedsartikel eller et nyhedsindslag. På den måde får Annette Franck gennem
masteropgaven lokaliseret og diskuteret anvendeligheden af en række forskellige journalistiske
virkemidler, metoder og værktøjer, som samlet set opkridter en helt ny bane for, hvordan journalister og
journalistikken kan udvikle sig henover de kommende år.

Eller som Annette Franck selv konstaterer det tørt i masterafhandlingens afslutning:

»At tænke som en journalist kan give lederen værktøjer og valgmuligheder til at øge effektiviteten af sin
kommunikation og ledelse.«

Annette Francks masteropgave blev indleveret, forsvaret og
bedømt til et 12-tal i 2011. Opgaven kan fås ved henvendelse til
Annette Franck, www.corporate-voice.dk

Annette Frank er oprindelig uddannet Cand.Phil i
voksenpædagogik og MBA og har femten års erfaring indenfor
HR og ledelse. I 2009 valgte Annette at søge optagelse på
SDU’s nyoprettede masterprogram i journalistik og afsluttede
med masterafhandlingen ’Leder: Tænk som en journalist’.
Gennem årene havde Annette nemlig iagttaget vigtigheden af
den enkelte leders kommunikation og set muligheden for at øge
resultatskabelse og trivsel ved systematisk at anvende
journalistiske kompetencer og principper i ledelse.
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