
Ikke	  alle	  virksomheder	  skal	  på	  Facebook	  
	  
Astrid	  Haug	  har	  skrevet	  en	  rigtig	  god	  bog	  om	  de	  sociale	  medier,	  som	  virksomheder	  kan	  have	  stor	  
gavn	  af	  at	  læse.	  Mange	  virksomheder	  kaster	  sig	  hovedløst	  ud	  i	  at	  have	  en	  f.eks.	  en	  Facebook-‐
profil,	  men	  lad	  være,	  hvis	  ikke	  I	  har	  det	  rigtige	  indhold,	  advarer	  Astrid	  Haug.	  	  	  
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Virksomheder,	  der	  stadig	  er	  i	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  sociale	  medier	  kan	  bruges	  til	  andet	  end	  
smalltalk,	  behøver	  ikke	  interessere	  sig	  for	  Astrid	  Haugs	  nye	  bog	  ”Sig	  du	  kan	  li’	  mig	  –	  
indholdsstrategi	  på	  sociale	  medier”.	  For	  med	  den	  holdning	  er	  virksomheden	  formentlig	  slet	  
ikke	  klar	  til	  at	  anvende	  sociale	  medier.	  
	  
Virksomheder,	  som	  derimod	  gerne	  vil	  i	  gang	  med	  at	  producere	  indhold	  til	  Facebook	  eller	  
andre	  sociale	  medier,	  kan	  finde	  rigtig	  god	  inspiration	  og	  relevante	  værktøjer	  i	  bogen.	  Mange	  
gode	  eksempler	  fra	  virksomhederne	  og	  deres	  aktiviteter	  på	  de	  sociale	  medier	  bliver	  beskrevet	  
og	  analyseret.	  Søstrene	  Grene	  er	  en	  af	  historierne.	  
	  
Søstrene	  Grene	  som	  case	  
Søstrene	  Grene	  har	  over	  70	  butikker	  verden	  over,	  men	  ingen	  webshop.	  Udfordringen	  for	  
Søstrene	  Grene	  i	  dag	  er	  at	  give	  deres	  historie	  liv	  på	  nettet	  og	  samtidig	  bevare	  den	  særlige	  
stemning,	  kunderne	  forbinder	  med	  butikkerne.	  Hos	  Søstrene	  Grene	  fandt	  de	  ud	  af,	  at	  noget	  af	  
det	  indhold,	  brugerne	  reagerede	  bedst	  på,	  var	  videoer,	  hvor	  de	  viser,	  hvordan	  man	  kan	  være	  
kreativ	  med	  deres	  produkter.	  Videoerne	  har	  vist	  vejen	  til	  at	  skabe	  større	  engagement	  blandt	  
kunderne	  på	  de	  sociale	  medier.	  
	  
Familievirksomheden	  Søstrene	  Grene	  holder	  til	  i	  en	  stor	  villa	  ved	  Tangkrogen	  i	  Aarhus.	  Den	  
første	  butik	  åbnede	  i	  1973	  på	  Strøget	  i	  Aarhus,	  hvor	  man	  kunne	  købe	  bl.a.	  viskelæder	  til	  fem	  
øre,	  stearinlys	  i	  alle	  farver	  og	  hold	  kæft-‐bolcher.	  	  
	  
De	  meget	  involverede	  kunder	  
Med	  til	  Søstrene	  Grene	  hører	  historien	  om	  de	  to	  søstre,	  Anna	  og	  Clara,	  der	  tager	  varer	  med	  
hjem	  fra	  eksotiske	  verdenshjørner.	  Virksomheden	  har	  et	  privilegeret	  udgangspunkt,	  for	  
kunderne	  er	  meget	  involverede	  på	  sociale	  netværk,	  og	  Søstrene	  Grene	  skal	  ikke	  gøre	  meget	  
for	  at	  få	  nye	  fans,	  fortæller	  marketingschef	  Mads	  Jensen	  i	  Astrid	  Haugs	  bog.	  
	  
Virksomheden	  vil	  gerne	  skabe	  et	  lag	  uden	  på	  produkterne,	  der	  hedder	  kreativitet.	  Det	  sker	  
ved	  hjælp	  af	  videoer	  –	  en	  video	  viser	  f.eks.,	  hvordan	  man	  ud	  af	  sugerør	  kan	  lave	  gammeldags	  
hårsløjfer.	  Søstrene	  Grene	  benytter	  sig	  ikke	  at	  betalt	  promovering	  hos	  bloggere,	  men	  afholder	  



i	  stedet	  blogger-‐events	  med	  stor	  succes.	  Her	  er	  fokus	  på	  at	  give	  bloggere	  gode	  råd	  til,	  hvordan	  
de	  får	  mest	  ud	  af	  Søstrene	  Grenes	  produkter.	  
	  
Skab	  relevans	  for	  brugerne	  
”Sig	  du	  kan	  li’	  mig”	  er	  særdeles	  velskrevet	  og	  nem	  at	  gå	  til.	  Den	  har	  mange	  gode	  og	  varierede	  
cases	  fra	  forskellige	  typer	  virksomheder.	  Bogen	  er	  er	  delt	  op	  i	  fem	  overordnede	  dele:	  

1. Strategi	  og	  formål,	  herunder	  indholdsstrategi	  
2. Skab	  relevans	  for	  brugerne,	  herunder	  Lær	  brugerne	  at	  kende	  og	  Lyt	  med	  på	  

samtalerne	  
3. Skab	  det	  gode	  indhold,	  herunder	  Fortællende,	  emotionel	  og	  visuel	  kommunikation	  
4. Planlægning	  og	  måling,	  herunder	  Kærlig	  hed	  til	  salg	  –	  om	  at	  måle	  indsatsen	  
5. Få	  organisationen	  og	  medarbejderne	  med,	  	  herunder	  Det	  personlige	  brand	  –	  ledelse	  af	  

medarbejderne	  
	  
Vi	  vil	  have	  en	  god	  fortælling	  
De	  tre	  understrømme	  i	  indholdskriterierne	  er	  fortællende,	  emotionel	  og	  visuel	  
kommunikation.	  Uanset	  hvad	  de	  mest	  populære	  sociale	  netværk	  hedder	  i	  morgen,	  så	  gælder	  
de	  grundlæggende	  principper	  for,	  hvordan	  vi	  som	  mennesker	  omgås	  hinanden,	  og	  hvordan	  vi	  
påvirkes.	  Det	  betyder,	  at	  vi	  alle	  dage	  har	  sat	  pris	  på	  en	  god	  fortælling,	  og	  det	  gør	  vi	  stadig.	  	  
	  
Vi	  kan	  godt	  lide	  et	  flot	  billede	  eller	  en	  sjov	  video,	  og	  den	  visuelle	  kommunikation	  går	  rent	  ind	  
hos	  netbrugere	  verden	  over.	  Og	  så	  er	  vi	  modtagelige	  overfor	  indhold,	  der	  taler	  til	  vores	  
følelser.	  Det	  gør	  både	  den	  gode	  historie	  og	  visuel	  kommunikation,	  så	  følelserne	  binder	  de	  tre	  
understrømme	  sammen,	  mener	  Astrid	  Haug.	  
	  
Case	  Aarhus	  Vand	  
Aarhus	  Vand,	  der	  står	  for	  rent	  drikkevand	  til	  østjyderne,	  er	  endnu	  en	  god	  case	  i	  bogen.	  
Virksomheden	  har	  220	  medarbejdere,	  hvoraf	  halvdelen	  er	  ’blå	  mænd’,	  der	  arbejder	  på	  
tekniske	  anlæg	  eller	  ude	  i	  marken.	  Da	  virksomheden	  skulle	  kommunikere	  sine	  værdier	  til	  
medarbejderne,	  ville	  kommunikationschef	  Jan	  Tøibner	  gerne	  gøre	  det	  på	  en	  anderledes	  måde	  
end	  via	  intranettet.	  	  
	  
Næsten	  alle	  hos	  Aarhus	  Vand	  har	  en	  smartphone,	  og	  Jan	  Tøibner	  ville	  gerne	  bruge	  kameraet	  
til	  noget.	  50	  medarbejdere	  kom	  med	  i	  et	  forløb,	  hvor	  de	  lærte	  at	  lave	  video	  ved	  hjælp	  af	  simple	  
optagelser.	  Opgaven	  var,	  at	  de	  skulle	  tage	  udgangspunkt	  i	  det,	  der	  sker	  dagligt:	  Hvad	  laver	  vi	  i	  
vores	  afdeling?	  Deltagerne	  fik	  lavet	  et	  storyboard,	  som	  de	  fik	  hjælp	  til	  at	  redigere.	  Filmene	  
blev	  vist	  på	  storskærm	  for	  alle	  medarbejdere	  bagefter.	  Udgifterne	  var	  marginale,	  men	  
initiativet	  blev	  epokegørende,	  og	  Aarhus	  Vand	  har	  efterfølgende	  brugt	  metoden	  i	  mange	  nye	  
sammenhænge.	  Det	  viste	  sig,	  at	  også	  rengøringsdamerne	  var	  gode	  til	  at	  fortælle	  en	  historie	  
gennem	  video.	  
	  
Historien	  fra	  Aarhus	  Vand	  viser,	  at:	  

• Man	  kan	  flytte	  meget	  med	  få	  midler.	  
• En	  ildsjæl	  kan	  gøre	  en	  stor	  forskel.	  
• En	  ledelse,	  der	  bakker	  op	  om	  digital	  udvikling,	  skaber	  forandring	  og	  nytænkning.	  
• Man	  skal	  være	  villig	  til	  at	  prøve	  nye	  ting	  af	  uden	  at	  kende	  slutresultatet.	  



• Medarbejderne	  kan	  også	  være	  brugere.	  Man	  skal	  kende	  deres	  adfærd	  og	  skabe	  en.	  
relevant	  ramme	  for	  dem	  at	  kommunikere	  i.	  

	  
Forfatteren	  
Astrid	  Haug	  er	  selvstændig	  og	  rådgiver	  virksomheder	  og	  organisationer	  i	  sociale	  medier	  og	  
digital	  strategi.	  Hun	  er	  desuden	  formand	  for	  Dansk	  Kommunikationsforening.	  
	  
Ulla	  Bechsgaard	  har	  ophavsret	  til	  denne	  artikel.	  Den	  må	  ikke	  gengives	  af	  andre	  uden	  tilladelse.	  
	  


