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Forord

Hvad er employee advocacy? Lad os lige starte der. Employee advocacy

handler om at gøre medarbejdere til digitale ambassadører og derved
styrke både medarbejderens og virksomhedens brand – primært med det

formål at gøre produkter eller services attraktive over for kunder. Hvis
medarbejdere engagerer sig digitalt i virksomhedens brand, er de med til
at sprede virksomhedens budskaber via deres egne sociale netværk. Det

kan de gøre ved selv at bidrage og sprede deres faglige viden med virksomhedens brand i ryggen – eller ved at dele oplevelser fra arbejdsdagen eller

opdateringer, som kolleger eller virksomhedens kommunikations-, marketing- og HR-afdeling producerer. Uanset hvordan medarbejderne deltager,

så kommer netop denne digitale strategi til at fylde mere og mere i fremtiden. Og den kommer ikke til at fungere uden et godt, tillidsfuldt samarbejde med medarbejderne.

Digital strategi rummer i dag flere elementer. Mange virksomheder og organisationer har en plan på plads for brug af de forskellige sociale medier,

de har valgt at være til stede på. Det kaldes social media-strategi. Desuden
har mange virksomheder og organisationer fokus på at skabe godt digitalt

indhold og har derfor også lagt en indholdsstrategi. Og nu kommer næste
skridt i processen: Nu skal vi fokusere på en strategi, der stiler mod at
engagere medarbejderne digitalt – nemlig en employee advocacy-strategi.

Employee advocacy skal ikke forveksles med employer branding. De to be-

greber ligger tæt op ad hinanden, men har to forskellige fokusområder

og formål. En afsmittende effekt af en velfungerende employee advocacy-
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strategi er i mange tilfælde et stærkere employer brand, men employer

branding i sig selv handler om virksomhedens forsøg på at markedsføre sig
som en attraktiv arbejdsplads over for nye og eksisterende medarbejdere.

”Content is king,” skrev Bill Gates i 1996, og siden da har der været forsket i,
talt og skrevet meget om, hvordan man skaber godt indhold til digitale me-

dier. Indholdet er stadig helt centralt i en god digital strategi. Men vores syn

på indholdet ændrer sig hele tiden, i takt med at vi bliver klogere på sociale
medier og på den præmis, der løbende udvikler sig i den digitale verden.

Som præmissen er i dag, skal virksomheder gøre sig umage for at få brugernes
opmærksomhed i mængden af opdateringer, der fylder dagens news feed.
Desuden står virksomhederne overfor at skulle give slip på ejerskabet af ind-

holdet. Hvorfor det er sådan, uddyber jeg senere. Konsekvensen er, at der
er behov for en ny måde at arbejde med digital strategi og kommunikation
på – og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at employee advocacy er nøglen. I

denne bog får du mulighed for at se dig selv, din virksomhed og dine følgere
gennem et nyt filter. Du får inspiration, råd og vejledning til, hvordan både
virksomhed og medarbejdere kan styrke deres digitale brand – hver for sig
og sammen. Så arbejder du med digital kommunikation i en virksomhed, får
du værktøjer og viden til at definere en employee advocacy-strategi.

Min tilgang til indhold til sociale medier er, at det skal være relevant og ska-

be værdi for modtageren. Erfaring har lært mig, at en af de bedste kilder til
at skabe værdifuldt digitalt indhold findes hos medarbejderne. Og det bedste
afsæt til at få spredt det gode indhold fra organisationens sociale medier

er medarbejdernes, likes kommentarer og delinger. Den troværdighed, som
medarbejdere kan sende indhold og budskaber videre ud i social media-ver-

denen med, kan ikke købes for penge. Og netop derfor er det lige nu særlig
vigtigt at etablere et samarbejde og en balance i forhold til medarbejderne,

når det kommer til kommunikation og branding. Der skal etableres et fællesskab med medarbejderne for at sikre, at alle bliver bedre til at bruge sociale

medier strategisk. Både for medarbejdernes egen skyld, og for at sikre, at
virksomheden får en plads i den digitale verden i fremtiden.
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Men ingen digital strategi kan fungere uden godt indhold. Og før employee

advocacy blev et begreb, så var – og er – content management det begreb,
der fylder mest i den digitale verden. Derfor er content management også

en mere eller mindre integreret del i kommunikations- og marketing
afdelingerne i virksomhederne.

Begrebet content management spænder over tre traditionelle discipliner:

Den klassiske redaktionelle tilgang til indhold, markedsføring og analyse
af data. Content management handler om at udarbejde en indholdsstrategi
til digitale netværk samt at skabe og sprede godt digitalt indhold.

Sammen med det øgede fokus på at skabe godt digitalt indhold fulgte også
nye titler på medarbejderne i de digitale teams og marketingafdelinger:
Content managers. Deres primære opgave er at sikre godt indhold, som kan

tiltrække besøgende, skaffe følgere til virksomhedens sociale netværks-
profiler og i sidste ende sikre branding og salg af virksomhedens produkter
eller ydelser.

Jeg kan tydeligt huske, da jeg hørte ordene content management for første

gang. For mig – og sikkert også for andre, der havde arbejdet med digital
strategi og kommunikation i flere år – var der ikke noget nyt i at jagte og
skabe godt digitalt indhold. Det gode indhold er og bliver fundamentet for

at drive en professionel virksomhedskommunikation. Men det, der skete,

da disciplinen fik et navn, var interessant at se. Content management
blev det nye digitale buzzword i marketingverdenen i positiv forstand.

Og det betød, at marketing- og kommunikationsansvarlige i mange dan-

ske virksomheder blev opmærksomme på det gode indholds betydning
for branding og markedsføring digitalt – og så fik disciplinen en plads på
budgettet. Siden da er content management-disciplinen blevet prioriteret,
diskuteret og målt.

Jeg oplever lige nu det samme ske igen. Men denne gang er det employee

advocacy, der er det nye buzzword. Som nævnt handler det om at gøre medarbejdere til digitale ambassadører og derved styrke både medarbejderens
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og virksomhedens brand – primært med det formål at gøre produkter eller
services attraktive for kunder. Employee advocacy erstatter ikke c ontent

management, det tilføjer i stedet en ekstra dimension – nemlig mennesker. De mennesker, som skal sprede det gode indhold. Employee advocacy

bygger altså oven på content management-disciplinen, men tager afsæt i
virksomhedens egne mennesker – nemlig medarbejderne.

Arbejder du med digital kommunikation, så vil du opleve, at employee advocacy

dækker over et område, som du måske allerede arbejder med eller har overvejet
at kaste dig ud i.

Mit mål med denne bog er at sikre, at employee advocacy i fremtiden

bliver en naturlig del af den digitale strategi i virksomheder og organisa
tioner. Jeg vil beskrive disciplinen og give værktøjer til at arbejde stra-

tegisk med den, så der i fremtiden også vil komme medarbejdere med
titler som ”employee advocacy-managers” eller lignende. Jeg tror på, at
employee advocacy er den mest langtidsholdbare strategi for virksomheder

at benytte i disse år. Det er den strategi, der fremover skal til for at skabe
resultater og udbrede kendskabet til virksomhedens brand og eksistensgrundlag.
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Om bogen

Man kan ikke beskrive employee advocacy uden at berøre content manage-

ment-disciplinen. Men denne bog beskriver ikke, hvordan man udarbejder
en indholdsstrategi eller skaber godt digitalt indhold. Den tilføjer nogle

nye aspekter til arbejdet med indholdsstrategien. Bogen handler om at få
organisationen og særligt medarbejdere engageret i indholdsstrategien for
at styrke virksomhedens digitale brand til fordel for både virksomheden,
medarbejderne og kunderne.

Jeg præsenterer i bogen en række modeller, som vil gøre dit arbejde med
employee advocacy mere konkret. Modellerne stammer enten fra content

management-disciplinen, fra kommunikationsfaget eller fra mine egne er-

faringer og mit arbejde med employee advocacy – særligt fra min tid i
Falck, som ansvarlig for den digitale kommunikation fra 2005-2015 og fra
det employee advocacy-arbejde, jeg har lavet sammen med konsulenthuset

Promentum de seneste to år. Jeg inddrager desuden eksempler fra en række
virksomheder, som velvilligt har delt ud af deres erfaringer i interviews eller
ved at lade deres medarbejdere besvare et spørgeskema. Organisationerne

er valgt ud fra det kriterie, at de skulle være danske, så eksemplerne i
bogen passer bedst muligt til det danske marked og den danske virksomhedskultur. Jeg har samtidig forsøgt at finde virksomheder af forskellig

størrelse for at kunne demonstrere forskellige tilgange og perspektiver på
employee advocacy. Mit udgangspunkt har desuden været at finde organisationer, som bevidst har været i gang med employee advocacy-arbejdet i

et par år og derfor har stiftet bekendtskab med både fordele og ulemper
ved at indføre en employee advocacy-strategi. Håbet er, at du kan se dig
11

selv og din virksomhed i en eller flere af disse cases og forhåbentlig finde
brugbar inspiration.

Bogen er bygget op af fem kapitler med en række modeller og strategier fra

blandt andet content management-disciplinen. Fokus er hele bogen igennem
på at engagere medarbejderne i virksomhedens digitale brand.

1

2

3

4
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Kommunikationsstrategi

Virksomhedens
perspektiv

Medarbejdernes
perspektiv

Modtagernes
perspektiv

Sådan kommer
du i gang

Kapitel 1: ”Kommunikationsstrategi i en digital verden” sætter fokus på
relevante teorier og beskriver den strategiske baggrund for at gå i gang med
at arbejde med employee advocacy. Kapitlet er det mest teoretiske af de fem

kapitler, men teorierne er nødvendige for at forstå det fundament, der skal til
for at arbejde strategisk med employee a
 dvocacy. Kapitel 2 har titlen: ”Udvid

virksomhedens netværk med medarbejdernes”. Kapitlet beskriver verden set

fra virksomhedens perspektiv og handler om, hvorfor virksomheder skal i

gang med at arbejde strategisk med employee advocacy. I dette kapitel får
du inspiration fra fire forskellige danske virksomheder, som arbejder med

employee advocacy på hver deres måde. I kapitel 3, som har titlen: ”Sæt fokus
på det personlige brand”, ser du verden fra medarbejderens perspektiv. Her
kan du læse om, hvad der motiverer medarbejdere til at bidrage med arbejds-

relateret indhold. I kapitlet får du desuden en guide til personlig branding.
Kapitel 4: ”Effekt hos modtageren” beskriver, hvordan kunderne reagerer
– eller rettere hvordan medarbejdernes følgere reagerer – på de arbejds

relaterede opdateringer i deres news feed. I dette kapitel får du indblik i
modtagerens perspektiv. I femte og sidste kapitel, ”Sådan starter du employee
advocacy-strategien”, får du en guide til, hvordan du kommer i gang med

employee advocacy i din virksomhed eller organisation. Kapitlet refererer
løbende til en testcase gennemført i Falck.
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De fire første kapitler indeholder hver især trin, du bør overveje at gennemføre, for at gøre employee advocacy til en succesfuld strategi. Bogens femte

og sidste kapitel fungerer som en opsamling. Du får et overblik over, hvilke

områder du skal forholde dig til og udvikle for at arbejde strategisk med
employee advocacy. Du får mulighed for at vurdere din virksomhed på alle

de parametre, der er gennemgået i de fire første kapitler ud fra fem niveau-

er af modenhed, hvor det sidste og femte niveau er eksemplet på, at alle
parametre i virksomheden er optimeret mest muligt til employee advocacy.

Vurderingen kan du bruge i forbindelse med dit eget arbejde med employee
advocacy eller til eksempelvis at give ledelsen i din virksomhed et billede af,
hvor I er i dag – og hvor du gerne vil have virksomheden hen i fremtiden.

I bogen bruger jeg i de fleste tilfælde ordene sociale netværk frem for

sociale medier. Sociale netværk er i denne bog altid ment som digitale
sociale netværk. Jeg foretrækker at bruge ordene sociale netværk, fordi de

tager den menneskelige dimension med. Det handler nemlig ikke kun om

selve mediet, men også om relationen mellem de mennesker, som mediet
er med til at forbinde. Et netværk består af forbundne mennesker – og der

er brug for gensidighed i deres relation. Hvis det næste led i netværket ikke

”synes om” det indhold, der bliver delt, så kommer det ikke meget videre. I
et digitalt netværk er man nemlig afhængig af modtagerens engagement, for
at få sine budskaber frem. Og det hænger tæt sammen med en af bogens centrale pointer, som er, at indhold skal være relevant for modtageren. Som afsender skal man have fokus på at berige sit netværk med værdifuldt indhold.

Bagerst i bogen er en ordliste med faglige begreber, som bliver nævnt

undervejs. Er du i tvivl om begrebernes betydning, kan du slå dem op
og læse definitionen. Du finder ordlisten på side 154. Definitionerne er

beskrevet ud fra begrebernes rolle og betydning i relation til digital kommunikation og strategi.
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