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INDHOLD
• Forord
• Brandposition
• Det strategiske hus: 

Vores strategiske framework
• Analyse & SWOT
• Strategi
• Årshjul
• Handlingsplaner.



FORORD

Danmarks største grønne 
medlemsorganisation. Vi 
ønsker at være en 
inspirerende og engageret 
aktør i civilsamfundet, en 
central og vigtig 
samarbejdspartner for 
myndigheder og politikere 
og en attraktiv og aktiv 
medlemsforening.

• Vi er synlige og tilstede i mediebilledet
• Vi skaber begejstring gennem inspirerende 

naturformidling
• Vi sætter dagsordenen med effektfulde kampagner.

Denne kommunikationsstrategi sætter rammerne for 
DN’s kommunikation. Strategien fokuserer på prioritering 
og forandring. Det vi i øvrigt gør, vil være angivet i årshjul 
og handlingsplan (jf. appendix). Strategien fokuserer 
dermed på de centrale indsatser for at nå de 
overordnede mål: Folkelig opbakning, Politisk 
gennemslagskraft og Rekruttering og fastholdelse.

Strategien er et skridt på vejen til DN’s kommende 
organisationsstrategi ved at tage forskud på 
organisationens nye position og angive trin til at 
imødekomme fremtidens mediebillede og omverdenskrav. 
Det betyder, at en række af kommunikationsstrategiens 
præmisser – herunder om prioritering, timing og 
organisering – naturligt vil afvente 
organisationsstrategiens anbefalinger.

Hovedbudskabet i DN’s
Kommunikationsstrategi for 2019: 
DN kæmper for natur, miljø og en 
bæredygtig fremtid
#voresnatur #danmarksnatur. 

Vi tænker kommunikation ind i alt, hvad vi 
laver: fra start til slut. Vi planlægger vores 
indsatser og følger op på, om vi er blevet 
forstået, så vi hele tiden kan gøre det 
bedre.

Næste skridt er at styrke vores folkelige 
opbakning, at sikre vores politiske 
gennemslagskraft og evne at fastholde og 
rekruttere medlemmer – og til at 
mobilisere frivillige. Til det formål har vi 
udviklet denne kommunikationsstrategi, 
der skitserer vores:
• Brandposition: Vi kæmper for natur, 

miljø og en bæredygtig fremtid
• Strategi og mål
• Handlingsplan og årshjul.



Brandløfte: ”Vi kæmper for natur, miljø og 
en bæredygtig fremtid”: Vores brandløfte 
afspejler vores identitet som dem, der står 
vagt om naturen, miljøet og en 
bæredygtig fremtid, at vi ønsker at være 
samlende for den grønne bevægelse. Når 
man melder sig ind i DN, er man med til at 
passe på og sikre naturen og miljøet, og 
man har mulighed for at blive en del af en 
grøn bevægelse – et fællesskab, der tager
bæredygtighedsudfordringen alvorligt og 
gør en forskel i familien, på lokalt og 
nationalt niveau.

DN kæmper for natur, miljø og en 
bæredygtig fremtid
Det er vigtigt for os at have en position 
som en central aktør i befolkningen, hos 
myndigheder og blandt politikere og 
samtidig at signalere, at vi passer på og 
kæmper for natur, miljø og klima.

Kernen i vores brandløfte skal udnytte 
den positive fortælling, der ligger i vores 
legitime eksistensberettigelse og samtidig 
signalerer DET VI GØR fremfor DEM VI 
ER, fordi det er med til at gøre vores 
kommunikation mere dialogisk og 
engagerende. Dermed er det nye 
brandløfte også en brandbevægelse. DN 
eksisterer, fordi vi passer på naturen. 
FORDI VI ER EN FORSIKRING. Men vi 
ønsker også at tage del i den aktivistiske 
grønne bevægelse, som i disse år for alvor 
sætter natur, miljø og klima på 
dagsordenen. 

Vi indgår i dialog med myndigheder og 
politikere, vi skaber opmærksomheds-
skabende kampagner og formidler 
naturens fordele, fordi det er med til at 
løfte SAGEN, nemlig kampen for naturen, 
miljøet og en bæredygtig fremtid. Og det 
gør vi sammen med den danske 
befolkning.

Fra naturens
vagthund til
vi kæmper for 
#voresnatur



FORTÆLLING

Branding: Mere skarp position, 
ejerskab til identitet og mere 
fokuseret kommunikation
• Indsats 1: Fælles kernefortælling
• Indsats 2: Ny visuel identitet.

360 graders tilgang og samarbejde

Kommunikationsfaglighed, projektledelse, data, styring og målinger

STØTTE OG MEDLEMMER: 
Folkelig opbakning

SAMFUND: 
Politisk gennemslagskraft

ORGANISATION: 
Rekruttering og fastholdelse

Bedre omdømme og større 
troværdighed
• Indsats 1: forbedre dialog og 

kommunikation med omverdenen
• Indsats 2: Kommunikation baseret 

på data, dokumentation og 
resultater.

Fokus på frivillighed og engagement
• Indsats 1: Brand som attraktiv 

medlemsorganisation
• Indsats 2: Øge interessen og 

begejstringen for naturen
(mobilisering jf. ny frivilligstrategi).

MÅL

FUNDAMENT

INDSATSER OG 

AKTIVITETER

Vi kæmper for en vild natur, et sundt miljø og en bæredygtig fremtid gennem dialog, frivilligt engagement og oplysning

Fælles ansvar for kommunikationen

MÅL: 
Flere medlemmer, 
folkelig opbakning og
politisk gennemslagskraft

VI LAVER STRATEGISKE HANDLINGSPLANER, SÆTTER KLARE MÅL OG FØLGER OP



1. Forandre os inden vi bliver tvunget til det. 
Forynge organisationen

2. Proaktivt møde udfordringerne og positionere 
os som en moderne, aktivistisk og bredt 
funderet grøn NGO.

3. Være en troværdig politisk aktør. Sikre politisk 
gennemslagskraft på prioriterede indsatser og 
”must win battles”.

4. Være en attraktiv medlemsorganisation. 
5. Forynge organisationen og tiltrække yngre 

medlemmer. 

ORGANISATIONSMÅL:

MÅL: ORGANISATION 
OG KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATIONSMÅL:

1. Styrke den digitale kommunikation og 
brugerrejser.

2. Dialog og kommunikation tilpasset omverdenen 
med ny mediepolitik.

3. Skabe synlighed, engagement og forandringer 
på vores mærkesager gennem 
kommunikationsplaner for relevante 
mærkesager.

4. Synliggøre medlemsfordele og brug for støtte 
gennem digital tilstedeværelse.

5. Kommunikerer åbent og i dialog med 
målgrupperne i kanaler, hvor potentielle 
medlemmer er. 



Støtte & medlemmer

DN STRATEGI 2019-21

SAMFUND STØTTE &
MEDLEMMER

ORGANISATION

Branding og kommunikation med fokus på omdømme, 
medlemshvervning, strategiske partnerskaber og fonde

MÅL: FOLKELIG OPBAKNING

Målgrupper:
• Nuværende og potentielle medlemmer, virksomheder, 

organisationer, fonde. 

Kanaler:
Kampagner, digital kommunikation og sociale medier, presse, 
personlig dialog/rådgivning, konferencer, netværk, div. arenaer
såsom Folkemødet mv.

Omdømme og troværdighed

MÅL: POLITISK GENNEMSLAGSKRAFT

Målgrupper:
• Politikerne – lovgiverne (indflydelse)
• Meningsdannere, pressen
• Andre organisationer
• Danskerne/offentligheden

Kanaler:
Kampagner, dialogmøder, netværk, presse, sociale medier, 
projekter, kommunikation, folkemøder mv.

Samfund:

Organisation:

Kanaler:
Intern kommunikation og kultur, samråd, HB-møder, 
Podio, DN Aktiv, SoMe, konferencer, seminarer, 
ture & arrangementer, faglige netværk.

Frivillighed og engagement

MÅL: REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

Målgrupper:
• Aktive, andre frivillige
• HB, Rep, afdelinger

Vi er saglige og 

troværdige

Vi er dialogorienterede 

og konstruktive

Vi er inspirerende og 

skaber begejstring

Vi er synlige og til 

stede i mediebilledet

Vi tydeliggør, at alle kan være 

med til at gøre en forskel

1 2 3 4 5

Vi kæmper 
for natur, 

miljø og en 
bæredygtig 

udvikling



SWOT
Styrker

• Stor medlemsbase og bred repræsentation
• Uafhængighed: Fri af partipolitik og 

økonomiske interesser
• Stor vidensbase og faglighed
• Stor medieeksponering, mobilisering og 

dagsordensættende kampagner
• God til strategiske partnerskaber

Svagheder

• Demokrafiske udfordringer: Aldrende medlemsskare
• Medlemmer: Dårlige til at integrere nye frivilligtyper
• Fundraising; Dårlige til at sælge os selv og vise behov 

for støtte
• Indforstået kommunikation: Vi er for dårlige til at vise, 

hvor man reelt kan gøre en forskel
• Utydelig brand position: For dårlige til at vise, 

hvordan vi gør en forskel

Muligheder

• Trend 1: Stigende interesse for natur, miljø og klima
• Trend 2: Unge er blevet mere fællesskabsorienterede
• Trend 3: Nye medier giver os nye platforme vi kan engagere 

danskerne på
• Trend 4: Grøn livsstil er en bærende trend og lokale 

initiativer blomstrer op
• Høj legitimitet: Når folk først kender os, har vi høj 

troværdighed

Trusler

• Politiske trusler: Regeringens angreb på alternative 
vidensmiljøer

• Indtægtsgrundlag under forandring
• Nye medier udfordrer vores evne til at koordinere 

og tale med én stemme
• Troløse medlemmer
• Foreningsrolle og rammer under hastig forandring



KONTAKTPUNKTER

BLAD OG 
PUBLIKATIONER MV

Tilfredshed, omtale, 
påvirkning mv

DN.DK
Mål: Øget trafik 

og synlighed

DIRECT 
MAILS MV.

Nyhedsbreve, mails,
click rate mv.

PR
Mål: PR score +15

KAMPAGNER, 
EVENTS OG 
PROJEKTER

Leads, deltagere, 
omtale mv.

ORGANISATION
afdelinger, 

repræsentanskab mv.

SOME, VIDEO ETC.
Følgere, engagementrate

og annoncering



ARENAER

• Nuværende og potentielle
medlemmer: Skabe folkelig
opbakning

• Branding: Mere skarp position, 
ejerskab til identitet og mere 
fokuseret kommunikation

• Fælles kernefortælling
• Ny visuel identitet

• Kernefortælling godkent i HB
• Ny visuel identitet

implementeret
• Måleværktøjskasse

• Politikerne, meningsdannere, 
pressen, andre organisationer, 
offentligheden: Politisk
gennemslagskraft

• Afdelinger, aktive, nye 
frivillige, sekretariat: 
Rekruttering og fastholdelse

• PR-plan med fokus på klare
mærkesager

• Ny SoMe-strategi
• Ny mediepolitik med fokus på 

forbedret dialog med omverdenen
• Dagsordensættende kampagner

• Styrke DNs brand som atrraktiv 
medlemsorganistaion

• Øge interessen og begejstringen 
for naturen

• Mapping af mærkesager
• Kommunikationsplaner på 

prioriterede indsatser
• Image-undersøgelse og klare mål

• Velkomstpakker til nye medlemmer
• Forbedret medlemsflow
• Synliggørelse af medlemsfordele
• Kommunikationsguide til afdelinger

Støtte & 

Medlemmer

Samfund

Organisation

Foreningsmål Indsatser og aktiviteter Kanaler og effektmål

2019-2021: DN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI



MUST-WIN 
BATTLES
HVAD HAR VI OPNÅET OM 5 ÅR?
• Vi er den organisation, der målbart 

bliver forbundet med den grønne 
dagsorden, med klima og med nærhed 
til naturen.

• Vi er Danmarks største grønne 
organisation.

• Vi er blandt de 10 bedst kendte 
frivillige organisationer i Danmark.



e

ÅRSHJUL

SOMMER

VINTER FORÅR

EFTERÅR

NaturKampagne

Folkemøde

Åben Havelåge

Affaldsindsamlingen

Naturmøde
Klimakampagne

Naturens Dag

Naturfamilie-
klubber



PLAN 19
AKTIVITET INDHOLD MÅL TID






