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JOIN21 OPPSUMMERING MAKEDSTAKTIKK 
 

 

 

Bakgrunn: 
 

1. Innsikt: 

Identifisere motivasjon og drivkraft som både virksomheten og målgruppen har til 

felles, og hvilke trender og tendenser som påvirker virksomheten og gir 

mulighetsrom. 

 

2. Triggerpunkt: 

Definere og spissformulere skjæringspunktet mellom virksomhetens interesser og 

målgruppens ønsker og behov. Triggerpunktet er utgangspunktet den strategiske 

retningen og en kommunikasjonsplattform.  

 

3. Kommunikasjonsplan: 

Hvordan budskapene skal formidles og målgruppen nås, og skape gjennomførbare 

kommunikasjonsaktiveter som skaper ønsket engasjement og resultatoppnåelse.  

 

 

 

 
 

 

 



 
 

  

 2 

 

1- INNSIKT 
 

Målgruppe: 

 

JOIN21 har testet med store, mellomstore og små bedrifter i Skandinavia ag internasjonalt. 

Fokuset til JOIN21 i den første fasen er organisasjoner med mellom 100 og 500 ansatte. Vi 

diskuterte rundt noen typiske kunder og beslutningstakere, hvilken motivasjon og/eller 

utfordringer de har, og hva JOIN21 kan gjøre for deres organisasjon og sluttbrukere.  

 

Vi delte dem opp i toppledere, HR og Kommunikasjon, nøkkelpersoner uten formell 

beslutningsmakt (influencere) og IT. Her følger en kort oppsummering og nøkkelord fra 

workshopen. 

 

Ledere: 

Mange ledere føler at de ikke får nok ut av organisasjonen. 

Partnernettverket til en virksomhet fungerer ikke.  

Mange kjenner på at verden og utviklingen går fort. Behovet for nye produkter og 

tjenester er økende, men innovasjonstakten stopper opp.   

Hvordan frigjører jeg min organisasjons kunnskap? 

Det er et krav mot mange ledere at stadig flere oppgaver skal løses. Flere av dem er både 

manuelle og tidkrevende, og i større organisasjoner er det mange som rapporterer til 

ledelsen.  

Noen organisasjoner har krav om effektivisering pga. budsjettkutt, men opplever liten 

involvering fra ansatte og lite samhandling på tvers av avdelinger (silo-tenking).  

I M&A-prosesser / fusjoner  er det store behov for å kartlegge organisasjonens virkelige 

kart. 

Virtuelle organisasjoner er spredt geografisk og møtes i liten grad ansikt til ansikt 

Få ut potensiale i en business-klynge /cluster  

Kartlegge og utnytte det fulle potensiale i et co-working space  

 

 

HR & Kommunikasjon: 

I M&A-prosesser oppstår nye organisasjonskart, krevende å implementere.  

Tech-fatigue. Ansatte klarer ikke ta I bruk ny teknoglogi.  

Få oversikt over kommunikasjonsbehov / Visualisere kommunikasjonsbehov. 

I en vekstfase, når man skal ansette mange nye raskt er on-boarding kritisk. Hvordan få 

effekt og resultat tidlig.  

On-boarding er generelt krevende.  

Ved rekruttering, hvordan erstatter vi et «hull» i organisasjonen og on-boarder raskest 

mulig. 
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Økende behov for kompetanseutvikling i org. Krav om omskolering / kontinuerlig læring 

er økende drivere.  

Rutinepregende og «statiske» oppgaver er tidkrevende og lite motiverende. Med riktige 

verktøy er dette ressurser som heller kunne vært brukt til samhandling og produktivitet.  

 

Nøkkelpersoner/Influencere:  

Ønsker å endre organisasjonen og påvirke innenifra.  

Det er mange som syter. Sentrale personer i organisasjoner blir ofte personen folk kommer 

til med negativ kritikk. Det er blir veldig uheldig over tid.  

 

IT:  

Få større oversikt og utnytte potensialet når utvikling er er flyttet til et lavkost land 

Sliter med utdaterte systemer 

Vanskelig å implementere verktøy og nye plattform/system 

 

  

Omverdensanalyse: 

Trender og tendenser innen ledelse, endringsledelse og arbeidsliv spesielt og noen 

relevante megatrender generelt.  

 

Desentralisering og cluster-jobbing  

BigData med blikket innover i organisasjonen. Data-trenden brukes eksternt, bør i større 

grad brukes internt. 

Økt krav om samhandling, bransjeglidninger og silo-knusing. 

Ledelse og organisasjonskultur er stadig mer preget av myke verdier. Kommersielle 

aktører innser i økende grad verdien av å involvere seg i samfunnsutfordringer og bruke 

engasjementet sitt i posisjoneringsarbeidet.  

Den nye generasjonen med arbeidstakere krever spillerom for å realisere seg selv, vil ta 

ansvar for egne arbeidsoppgaver, derfor trives i flatere, mer demokratiske organisasjoner.  

Opprør mot 9-5, 5 dager i uken og den klassiske arbeidsuken.  

Glasshus-trenden: forbrukeren krever at organisasjoner forholder seg til krav om 

bærekraft og etikk i alle ledd av verdikjeden. Internkultur og hvordan man behandler de 

ansatte er stadig viktigere mtp. hvordan bedrifter oppfattes utad. 

 

Elements of value,  

Table stakes: akseptabelt prispunkt, GDPR-compliant 

Performance: Gjør virksomheter skalerbare 

Operational: Samhandling 

Strategisk: Øker rekkevidde 

Produktivitet: Tidsbesparende 

Realationship: Styrker ekspertrollen, minsker responstiden.  

Personal: Individuell vekst og utvikling.  

Career: Utvider nettverk  
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Purpose: Hjelper en virksomhet oppnå sin visjon. Tar vare på det menneskelige (CSR) 

 

2- TRIGGERPUNKT 
 

 

Vi legger til grunn at JOIN21 både er og fremstår som profesjonelle, metodisk sterke og 

teknologisk avanserte. JOIN21s posisjon og visjon «Vi hjelper folk mestre og 

organisasjoner vinne i en stadig mer sammenkoblet verden». Dette er et godt 

utgangspunkt som tar tak i både det menneskelige og forretningsmessige i en virksomhet 

samtidig som det sier noe om tiden og miljøet vi lever i. Samtidig er den også bred og 

generell og sier lite hva JOIN21 gjør. Når vi har diskutert de ulike driverne som påvirker 

JOIN21 og utfordringene som JOIN21 svarer på er det naturlig å ta utgangspunkt i det 

menneskelige. Det er ressurs med enorm verdi i et virksomhetsperspektiv, det er sentralt 

for den enkelte ansatte og hva JOIN21 kan gjøre for dem og det gir en samfunnsposisjon i 

en tid preget av omstilling, automasjon og digitale muligheter hvor JOIN21 kan løfte frem 

verdien av mennesker og teknologisk utvikling som styrker oss.    

 

På bakgrunn av dette anbefaler vi plattformen:  

«Vi hjelper virksomheter realisere menneskelig potensial.»   
 

En setning som er langsiktig, rommer mye og samtidig er  presis og gir et godt blide på 

essensen av JOIN21.  

 

 

3- KOMMUNIKASJONSPLAN 
 

Plattformen «Vi hjelper virksomheter realisere menneskelig potensial» er utgangspunktet 

vi bygger kommunikasjonen på. Kommunikasjonsplanen er ment å fungere som et 

utgangspunkt for videre arbeid. Vi har valgt å dele disse opp i egne og fortjente kanaler.  

 

Egne kanaler:  

Nettside 

Selskapspresentasjon / Pitch deck   

Sosiale flater / SOME 

 

Fortjente kanaler: 

PR 

Foredrag   

  

1. Nettside: 
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Tilpasse argumentene og språket slik at nettsiden kommuniserer budskapet om 

«menneskelig potensial».   

Stil og tone: vi anbefaler bruk av et ukomplisert språk, fritt for flåsete fagbegreper.  

«Frigjøring av menneskelig potensial» bør skinne gjennom som et hovedbudskap og 

fungere som en rød tråd. For å unngå gjentakelser foreslår vi bruk av synonymer og 

formuleringer med samme betydning:  

Eks.  

Frigjøre menneskelig potensial =  

sette kunnskap i bevegelse =  

få alle de ansatte til å bruke sin kompetanse = 

få alle til å yte optimalt = 

få alle føle at de bidrar =  

gi alle en mulighet til å realisere seg selv. 

 

Eksempel og et utkast til hvordan vi kan orientere teksten rundt menneskelig potensial: 

Overskriften på nettsiden:  

Vi hjelper virksomheter å realisere menneskelig potensial.   
 
Eksempel på tekst på forsiden:  

Jobber du i en organisasjon som får det beste ut av alle sine ansatte?  
Hvis svaret er nei, er du slett ikke alene. Utdaterte organisasjonsstrukturer gjør at mange 
organisasjoner sliter med å sette intern kunnskap i bevegelse. Dårlig kommunikasjon fører 
til mye frustrasjon og ikke minst ineffektive prosesser. I JOIN21 jobber vi med å utvikle 
teknologiløsninger som hjelper deg forstå din egen organisasjon. Gjennom 
nettverksbyggende teknologi og personlig oppfølging hjelper vi organisasjoner å realisere 
menneskelig potensial slik at alle ansatte kan bruke kompetansen sin optimalt.  
 

2. Selskapspresentasjon:  

 

Tilpasse budskapet i selskapspresentasjonen til å handle om « menneskelig potensial».  

 

Forslag til tilpasninger:  

 

▪ Starte presentasjonen med en kort og presis beskrivelse av hva JOIN21 driver med, 

slik beskrevet i teksteksempelet til nettsiden.  

▪ Følge opp med relevante cases som forteller historien om hvordan JOIN21 har 

klart å avdekke og frigjøre potensialet til enkelte ansatte, og hvordan det førte til 

bedre ytelse for hele organisasjonen. Et sterkt eksempel er historien om 

vaskehjelpen som viste seg å være teknologidreven. Her er det også fint å referere 

til Telenor-caset som opprinnelsen til JOIN21.  

▪ Beskrivelse av de teknologiske verktøyene: gå ned i detaljene om hvordan JOIN21 

bruker teknologi for å få organisasjoner til å fungere bedre. Bruk gjerne reelle 
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eksempler/cases for å forklare hvordan teknologien fungerer og knytt retorikken til 

hovedbudskapet om «menneskelig potensial».  

 

3. Sosiale Medier og PR 

 

Redaksjonell PR er en effektiv måte å drive posisjonering på, og sosiale medier gir også 

virksomheter en anledning til å være egne mediehus. Selv om formatene er ulike har de 

ganske mye til felles. I begge tilfeller anbefales å snakke på målgruppens premisser og 

gjerne med utgangspunkt relevante aktualiteter. Her har man mulighet til å ta eierskap til 

samtalen om ineffektivitet i utdaterte organisasjoner og hvordan Norge/verden sitter på 

masse uutnyttet menneskelig potensial. I tillegg til å styrke merkevaren bygger vi 

ekspertposisjon innen temaet. Vi anbefaler JOIN21 å velge en intern ambassadør som skal 

representere selskapet utad.  

 

Vi ser mange muligheter for redaksjonell PR knyttet til visjonen om frigjøring av 

menneskelig potensial i både fagpresse og dagspresse. Eksempler på redaksjonelle 

innganger: 

 

Fagartikler: 

 

▪ Rikets tilstand: Norge/verden sitter på masse uutnyttet menneskelig potensial og 

hvordan ineffektivt organisasjonsliv hemmer utvikling og innovasjon.  

▪ Visjon om demokratisering gjennom nettverk: hvordan desentralisering av 

organisasjonsstrukturer gir «power» tilbake til «people». 

▪ Employer branding: Millenials nekter å jobbe i utdaterte, tungt organiserte 

bedrifter. De ønsker å ta større ansvar, vil definere egne arbeidsoppgaver og vil ha 

frihet til å styre sin egen arbeidsdag. Mulighet for selvrealisering er nøkkelfaktoren 

for valget av arbeidsplassen. Hvordan er norsk arbeidsliv rigget til å tilfredstille nye 

generasjoner med arbeidstakere? 

▪ Avmystifisering av «buzz-ord»/menneskeliggjøring av teknologi: «Automatisering» 

og «robotisering» handler egentlig om frigjøring av menneskelig potensial. 

▪ Agendasetting av begreper: Redaksjonelle flater er en fin plass for etablering av 

fagbegreper JOIN21 kan «eie» Eks. «Ingen innovasjon uten nettverksledelse,» 

▪ Aktualisering av temaet: mulighet for å hekte seg på begivenheter/hendelser i 

mediebildet som er relevante for teamet. Eks. Utgivelsen av boken «Bullshit Jobs» 

til David Graeber som handler om mennesker med meningsløse roller i 

organisasjoner. JOIN21 hekter seg på samtalen rundt boken og setter den i norsk 

kontekst.  

 

 

4. Innhold i egne kanaler: 
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Godt innhold handler om å fortelle historier folk vil lese, like og dele. I deres tilfelle, som 

et B2B-selskap, handler det i mindre grad om å skape viralitet, og mer om en kontinuerlig 

historiefortelling som etablerer dere som fageksperter innenfor temaet.  

 

Vi foreslår følgende innholdsknagger: 

▪ Ekte historier fra arbeidslivet. Egne kanaler egner seg godt til å løfte frem cases 

dere har jobbet med. For å sørge for at historiene treffer beslutningstakerne 

anbefaler vi å ta utgangspunkt i personas/kundeprofiler og de konkrete, sanne 

utfordringene de sliter med i hverdagen. (Ref. Målgruppeinnsiktene vi hang på 

veggen). Eks. En ekte historie som treffer topplederne tar utgangspunkt i 

utfordringen de fleste lederne sliter med. Eks. Toppledere føler at prosesser de 

setter i gang stopper opp i systemet. Med utgangspunkt i et ekte ledersitat fortell 

om hvordan JOIN21 klarte å fjerne proppene i organisasjonen. Fortsett med andre 

historier som tar for seg utfordringene til de andre personas. Publisering - 2 ganger 

i måneden- avhengig av kapasitet. 

▪ Aktualiteter: ref. PR-eksemplet rundt  utgivelsen av boken «Bullshit Jobs» til David 

Graeber som handler om mennesker med meningsløse roller i organisasjoner.  

 

 

5. Seminar og Foredrag  

Et effektivt virkemiddel for å bygge ekspertposisjonen videre er å identifisere relevante 

arenaer innen både sektor og tema og jobbe aktivt mot å bygge en sentral rolle. Denne 

retningen gir åpenbare synergier til det redaksjonelle arbeidet og vil på sikt føre til at 

JOIN21 inviteres inn til som ekspert og resultere i gode leads og oppdrag. Masterkurset på 

BI er et meget godt eksempel på en god måte å ta en slik posisjon. Hvis dere vurderer at 

nettverksledelse fremdeles er «upløyd» mark i Norge (og Norden) hadde det vært 

spennende å ta initiativet til å bygge opp en egen nettverksledelseskonferanse.  

 

 

6. Kreativt Kommunikasjonstiltak: 

 

Potentialindex: 

Vi døper «digital fitness»-verktøyet om til «potentialindex» med målet om å kartlegge 

fremtidspotensialet til bedrifter, slik vi diskuterte i møtet. 

 

Potentialindexen kan brukes på flere måter: 

▪ Skape synlighet: vi retter oss offentlig til store kjente bedrifter og inviterer dem til 

en prat. Eks. Innlegg på twitter/LinkedIn/Facebook: «Kjære @SigveBrekke. Vår 

«potentialindex» forteller oss at #Telenor ligger på 30 av 100 poeng. Har du lyst til 

å ta en prat om hvordan du kan frigjøre potensialet til alle dine ansatte?  

▪ Direkte kommunikasjon med beslutningstakerne. «Test potensialet til din bedrift». 

For å trygge nysgjerrigheten sender vi mail til beslutningstakerne med noen enkle 

spørsmål som gir dem mulighet til å få et overordnet estimat av potensialet til 
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bedriften. Mailen inviterer til en personlig prat og en mulighet for en mer 

kompleks potensialanalyse. Her har vi også mulighet til å være taktiske med å 

bruke snitt-tall fra bransjen: «Vi har kartlagt potensialet til energibransjen og de 

fleste dine konkurrenter ligger på snitt 48 poeng (av 100) i potensialindeksen vår. 

Er du nysgjerrig på hvordan dere ligger an?» 

▪ Selskapspresentasjon: Potentialindex er en glimrende inngang til 

selskapspresentasjon, både som et innsalgsargument for å bli invitert inn, og som 

en «ice breaker» i møtet.  

▪ Egne kanaler: en kontinuerlig presentasjon av potensialindeksen, med 

utgangspunkt i bransjer, aktualiteter (Eks. En bedrift omorganiserer eller legger 

ned en avdeling, hva gjøre dette med potensialindeksen deres?)  

 

 

OVERORDNET PLAN 
 

  

Action points Når Hva 

Budskapsplattform DONE Utvikle ny budskapsplattform basert på 

«vi hjelper virksomheter realisere 

uutnyttet potensial»  

Identifisere og tilpasse 

case 

I PROSESS Tilpasse case med utgangspunkt i ny 

plattform og prioritere målgrupper og 

brukerbehov. 

Oppdatere nettside I PROSESS Tilpasse språk og budskap 

Innhold og Kanalstrategi I PROSESS Opprette en publiseringsplattform på 

f.eks medium og legge opp en plan for 

deling av innhold på facebook og 

linkedin.  

PR I PROSESS Velge en talsperson for å bygge 

ekspertrollen. Identifisere redaksjonelle 

innganger og aktuelle medier.  

Agendasettende tiltak I PROSESS Iverksette Potensial Indexen. Kampanje 

tiltak, PR & Innhold.   

 

 
PS. Detaljert markedsføringsplan er et eget dokument  
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EKSEMPLER PÅ DIGITALT INNHOLD 
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