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Sociale medier &  
digital transformation
• Tidl. Christiansborg, Berlingske, Københavns Kommune mm.  

• Egen virksomhed i 5 år 

• Rådgiver B2B og B2C 

• Bestyrelsesmedlem i flere virksomheder og organisationer



2004 vs. 2008



Employee experience (EX)



Hvad er employee experience? (EX)

• Fra “Jeg skal på arbejde” til “Jeg vil på arbejde”  
• Målet er engagement 

Det fysiske  
miljø

Teknologisk

Organisations-
kultur



AirBnB - Chief of experiences 
• Purpose: “To help create a world where you can belong anywhere” 
• “Memorable workplace experiences” 

http://blessingwhite.com/article/2015/07/30/airbnb-chief-human-resource-officer-becomes-chief-employee-experience-officer/



EX - hvorfor nu? 

1. Sociale medier (always-on) 

2. Den digitale arbejdsplads &  
samarbejde 

3. Millenials - Gen Y, Z  

4. Mobilitet => Fleksibilitet  

5. Globalisering 

© IE Ideas



Unge gider ikke mail + tlf. 
Du har 2 sekunders 

opmærksomhed



Beskeder 



Stories 



Det sociale intranet (Slack, Yammer) 
-> mennesker før features

https://slack.design/how-slack-blends-productivity-and-delight-4e7c4a35d4fe

Words survey responders used to describe work tools

Words survey responders used to describe social products



Smart offices: Chatbot

• Rekruttering 

• Onboarding 

• Møder, mødelokaler  

• Feedback, performance reviews  

• Sygdom, ferie etc. 



zdnet.com/Microsoft

Stærk digital 
kultur => Højere 

produktivitet, 
innovationsgrad, 

empowerment 



Det uforstyrrede arbejde (M&Ms) 



IIH Nordic 

1. Tidsrøvere: Møder og mails -> møder 20/45 min.  

2. Tidsbesparende digitale værktøjer -> Slack, Yammer  

3. Attraktiv arbejdsplads -> rekruttering  

4. Sundere medarbejdere, bedre bundlinje 

stepstone.dk



Brug for at sætte grænser? 



Gør arbejdsdagen simplere 

https://zenhabits.net/simplify-your-workday/

• Fjern papirarbejde, automatisér  

• Praktisér effektive arbejdsmetoder 
(Pomodoro, haste-matrix etc.)  

• Nedbring distraktioner  

• => Afdæk behov  

• => Sæt fokus på det 



Fleksible kontormiljøer 

• Ryk cheferne ud af 
enkeltmandskontorer 

• Giv mulighed for samarbejde  
og ro  

• “Medarbejdere er mest 
effektive, når deres kontor både 
giver mulighed for ro og plads 
til privatliv, viser nyt studie.”  
Djøf Bladet, sep. 2018



Livslang læring 



Platforms-læring



Har jeres medarbejdere de rette 
kompetencer? 

1. Hvis I skulle starte helt forfra…  

2. Hvis I skulle lave jeres dreamteam…  

3. Hvis I skulle fyre alle medarbejdere…  

4. Hvis I skal være realistiske…



Kilde: Future of Jobs Report, World Economic Forum

Færdigheder 
Hjælp folk med at få 
disse færdigheder



MasterCard:  
“Take 5 - Energize Your Mind” 

https://www.clomedia.com/2014/10/16/teaching-collaboration-at-mastercard-priceless/



Lær noget nyt hver dag
Learning vs. 
performance 

culture



Walmart - træne medarbejdere med 
17.000 VR-headsets (Oculus Go)

https://www.digitaltrends.com/virtual-reality/walmart-vr-training-asocaites-rollout/



Smart office: Voice-tech 
-> Amazon Alexa



IKEA: Førerløse biler som mødelokale



Gør brug af deleøkonomi 



8 dogmer for employee experience

1. Giv mig lyst til at komme på arbejdspladsen  

2. Giv mig mulighed for at arbejde, hvor og hvornår det passer mig  

3. Giv mig mindeværdige oplevelser, store som små  

4. Gør mit arbejdsliv simplere  

5. Gør det nemt for mig at kommunikere og få viden på tværs af 
organisationen 

6. Spar mig tid  

7. Giv mig arbejdsro  

8. Respektér mit privatliv (det er et arbejde, ikke en sekt) 



Tak for i dag !

• Tjek astridhaug.dk for gratis ebog om rekruttering på sociale 
medier fra d. 4. oktober 2018 (med Ballisager)  

• Find mig på LinkedIn  

• Mød mig i Ballisagers stand om lidt… 


