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HVORFOR ENDRING?

WWF var preget av siloer, uklare grenseoppganger, 
dobbeltarbeid - og for få synergier på tvers. 

En av løsningene var å slå sammen Marked og kommunikasjon. 



Før i tiden..

• 1,5 stilling på fundraising

• Liten interesse i organisasjonen for arbeidet

• Hang ikke sammen med WWFs policy- og naturvernarbeid

Endringer i 2012 

• Ny toppleder og samarbeid med konsulentselskap på 
organisasjonsstrategi

• Svært ambisiøse inntektsmål på privat fundraising ble satt

• Men; innsikt om sammenhengen mellom mål, investeringer og 
tiltak manglet. Og vi var ikke rigget for vekst på ressurssiden.



• Marked og kommunikasjon ble slått sammen i 2013 – tre teams

• Kampanjerådgiver + giveransvarlig ansatt i 2013-14

• Ble medlem av Innsamlingsrådet og inngikk samarbeid med 
Profundo

• Startet arbeidet med en merkevarestrategi 

• Involverte hele organisasjonen i workshops, inkludert ledelse, 
generalsekretær + styret

• Det tok tre år å snu WWFs overambisiøse inntektsstrategi og 
skape forståelse på tvers i organisasjonen for sammenhengen 
mellom inntektsmål, investeringer, merkevareinnsikt og tilgang 
på kompetanse. 



Facebook: 207.000 likerklikk

Vår viktigste inntektsbringende kanal. Påvirkning og merke-

Varebygging.

Instagram: 25.200 følgere

Brukes til bildedeling, merkevarebygging og engasjement. 

Twitter: 20.200 følgere

Her deler vi politiske saker og “tyngre” stoff. 

LinkedIn: 1600 følgere

Informasjonskanal mot bedrifter YouTube



Fundraising og 
markedsføring

Kommuni-

kasjon
Naturvern

Mål: 

Å oppnå bedre 

sammenheng 

mellom hvem vi 

sier at vi er, hva 

vi jobber med og 

hvem vi blir 

oppfattet som.



Tverrfaglig 

redaksjonsråd 

2 x per måned



Vekst i nye faddere  + at vi får mer ut av de vi har (økekampanjer m.m.)



• Implementert merkevarestrategi

• Felles forståelse av og enighet om 
målet

• Innsikt; fundraising er en ‘vitenskap’

• Felles planleggingsmøter for 
kampanjer og SoMe

• Tilgang på fakta, gode historier, bilde-
og filmmateriell og resultater

• Fleksibilitet i arbeidsform, kunne snu 
seg rundt ved nye muligheter

• Teams i avdelingen; presse, digitalt + 
fundraising



• God fundraisingkunnskap; hvordan skape og 
beholde en giver

• God kommunikasjonskunnskap, hvordan påvirke 
mottagere av budskapet for å utløse gaver

• God kommunikasjon til eksisterende givere; bygge lojalitet

• Kontinuerlig testing

• Målgruppebygging (enten in-house eller hos byrå)

• Digital ukekalender

• Aktualitet; vi har klart å utnytte markedet, eksempelvis på havplast

• Være faglig oppdatert; innsikt i trender, nye kanaler, teknologiske 
nyvinninger (f.eks betalingsløsninger) og giverkommunikasjon



• Kompetanse er nøkkelen! Ansett eller benytt 
esterne partnere og kompetansemiljøer

• Sømløs kommunikasjon mellom marked og 
komms: Du gjør ikke noe på det ene feltet uten 
å ha tenkt på om det gagner det andre. 

• Samhandling gjør mester – unngå silotenking!
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• Endring er det eneste konstante. Du må være endringsvilling og hele 
tiden søke nye muligheter og innfallsvinkler.

• Kulturendringer tar tid og er krevende! 

One size doesn’t fit all

• Dagens modell vil kanskje ikke fungere i fremtiden. Vil avhenge av 
endringer i markedet, interne behov og størrelsen på organisasjonen.
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Takk for meg.

Together possible!

facebook.com/WWF Verdens

naturfond

twitter@WWFNorge

instagram.com/wwfnorge/

linkedIn: WWF Verdens

naturfond


