
Hvordan skape engasjement og nå mange 
mennesker?

v/Martin Ødegaard, kampanjeleder og Kenneth Eriksen, digital rådgiver.



Fokuser ressursene der det nytter 

90% - 100%                    0%                    0% – 10%



Prioritere kanaler – Naturvernforbundet sentralt

Facebook – viktigste kanal – prioritert

• Stor brukerskare – Norges og verdens største 
sosiale medium ( «alle» er på Facebook)

• Enkel å bruke

• Enkel å måle nytte

• Kan bli krevende å følge opp

• Liten spam-fare

Twitter – prioritert som massemediekanal

• Liten brukerskare, men riktig brukerskare for 
mediepåvirkning

• Arbeidskrevende å bruke

• Liten spam-fare

Instagram – subsidiær kanal

• Egnet kanal for klimaoptimisten

• Lite kortsiktig og konkret effekt, men forhåpentligvis noe langsiktig

• Instagram stories krever for mye ressurser for å være interessant

Linkedin – subsidiær kanal

• Vanskelig å anslå nytte, men kostnaden er tilnærmer lik null – bare reproduksjon 
av materiale som allerede er publisert på Facebook samme dag.

• Prosessen er nesten automatisk via buffer eller ifttt.com

YouTube – subsidiær kanal

• Videoproduksjon er veldig kostnadskrevende, derfor ikke prioritert

• Bidrar til bedre søkemotorsynlighet for nettsidene våre

• Videoene bør også legges inn i websiden våre

_________________
----------------------------

Snapchat – ikke prioritert

• Veldig kostnadskrevende kanal, pga krav om stor hyppighet

• Vanskelig å anslå nytte

• Stor brukerskare

Pinterest – ikke prioritert

• Liten brukerskare i Norge

• Godt egnet som bildearkiv



Instagram – perfekt for naturglede – og for lokallag som har folk 
som er glad i å ta (og legge ut) bilder



Steg 1 – DEL, DEL, DEL !

• Det finnes massevis av ferdig informasjon 
der ute, som du kan dele.
• Du sparer tid
• Du trenger ikke å ha ideene

• Naturvernforbundet
• Grønne Tips
• TaVarePåDetDuHar
• WWF
• Fremtiden i våre hender
• Greenpeace

Lokalavisa
VG
Dagbladet
NRK

BBC
Mashable
Climate Reality
World Economic Forum
FN
Miljødirektoratet



Hvordan dele ?  (fra nett til Facebook)



Kontroller…



Legg ALLTID på en følgetekst



• Hvis video eller bilde: Si hva det er folk kommer til å se: Se video om 
elva Opo / Se hvor flott Sylan er! Nå kan det kommer vindmøller i 
dette fantastiske naturområdet

• Si hva folk skal føle!

• «Det er helt utrolig at dette området skal raseres» 

• «Veldig bra at man innfører veiprising»



Hvordan dele fra mobilen?





Hvordan dele fra Facebook til Facebook



Eksempler…



Engasjement sprer seg – svar på kommentarer – og innleggene 
når ut til enda flere





Og det litt slitsomme engasjementet – her presentert ved klimafornekter i fri 
utfoldelse hos Rogaland. Det er lov til å skjule de mest slitsomme



OPPGAVE:
Del en av sakene på Naturvernforbundets Facebook-side



Åpne arrangementer 
på Facebook

• God funksjonalitet

• Bidrar til god markedsføring

• Gir folk påminnelser

• Mulighet for annonsering
• Legg til Naturvernforbundet som medarrangør

• Vi gir kr 50,- i annonsering per arrangement



Finn frem til arrangementer



• Bilde
• Faktisk tid for møtet
• Sted
• Kontaktperson med 

mobilnummer og e-
postadresse 

• Kort avsnitt om hva 
arrangementet er og 
eventuelt program

• Info om det er gratis og om 
arrangementet krever 
påmelding 





Hva snakker vi om på facebook og hva er folk 
interesserte i?
• NB! folk vil aller helst lese om seg selv!

• Derfor:
Du kan være med på strandrydding >  Vi i lokallag x arrangerer 

strandrydding

• Folk vil gjerne vise til andre at de er miljøengasjerte

• Strandrydding er aller best med en selfie!



Hvilken annen tekst kunne man hatt her?



Folk er interesserte i sak – ikke organisasjon

• Vindkraft er skadelig for natur > Vi i Naturvernforbundet har skrevet 
en høringsuttalelse til kommuneplanen hvor vi er kritiske til 
disposisjonen av 



Tenk lokalt

• Dere vet mest om de lokale sakene

• Dere har størst kunnskap om lokal natur

• Ulikt hva som fungerer på nett og facebook



Hvorfor engasjerer denne posten?



Hvorfor engasjerer ikke denne?



Skriving for nettsider og søkemotorer:

• Glem alt dere har lært om facebook

• Se på alt vi har gått gjennom nå – gjør det motsatte!



Skrive for nett

• Dere vil bli funnet på søkemotorer

• Folk har en klar ide om hva de leter etter – hjelp dem å finne det

• Ingen tviler på hva denne handler om – men den passer kanskje ikke 
så godt på facebook:



Spørsmål? Send oss gjerne en e-post

• Martin: mo@naturvernforbundet.no

• Kenneth: ke@naturvernforbundet.no

mailto:mo@naturvernforbundet.no
mailto:ke@naturvernforbundet.no

