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Synlighet i en urolig verden

Trump• /Nord-Korea/Putin
Klimaendringer•
Terror og IS• -fall
Kryptovalutta• / Bitcoin / Blockchain
Stortingsvalg / ny regjering•
Fake• News

• #MeToo
......•
......• .
.......   •
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Hva er relevant?

• Grønt skifte......nye næringer
• Bioøkonomi /sirkulær økonomi
• Klimarisiko / beredskap
• Omstillinger
• Avbyråkratiseringsrefomen /ostehøvelkutt
• Organiseringsgrad
• Pensjonsforhandlinger
• Karriereutvikling - kompetanse
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Hvorfor synlighet?
Det er avgjørende viktig for Naturviterne å greie å •
bygge sterk tillit for å kunne bevare og styrke 
vår legitimitet.

Vi har fokus på rekruttering / verving.•
Da må vi få ut • budskapet om hva vi gjør og hvorfor 
vi gjør det.
Det er disse fortellingene som skaper grobunn for •
medlemsvekst.
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Hvorfor kommunikasjon?
Kommunikasjon er mye sett på som et verktøy for å 
flytte budskap

Organisasjon > Språk/budskap > Publikum

Men også flere ser på kommunikasjon som noe som
skaper selve virksomheten

Hva slags virksomhet du oppfatter Naturviterne som avhenger av
ståsted

Visse overflate egenskaper; bygge merkevare gjennom å profilere 
logo eller toppsjef

Også sentralt å legge til indre kvaliteter som verdier og visjon når 
en snakker om en enhet.
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Hvorfor kommunikasjon?
Fra enhet til aktør

Evne og kapasitet til å handle, fremme interesser og
samhandle med andre aktører

Hvem vil vi forholde oss til. Hvem er interessenter, 
og hvilket samfunnsansvar mener vi å ta.
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Nordmenns viktigste nyhetskilde

2012 2017
Internett 62 % 73 %
TV 60 % 49 %
Radio 48 % 42 %
Papiravis 43 % 23 %

Stabilisert seg på 2017 nivå siste 3 år
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Digitale nøkkeltall

Bruker internett daglig 91 %
Har smart telefon 91 %
Eier mediebrett 68 %
TV koblet til internett 63 %
Har Smart TV 37 %
Vi bruker 2,4 devicer daglig
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Nettrafikken

70 % nett-trafikken fra mobil/mediebrett
PC/Mac taper terreng
Mobile enheter (Apple og Android) vinner
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Medietrender

80 % bruker Facebook daglig
Menn øker litt

Kvinner bruker mest

Yngre bruker Facebook litt mindre enn før
Messenger viktig bruk
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Medietrender
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Siden 1. august har vi økning sidevisninger på 4 %

15



Tid brukt og sidevisninger
Per sesjon på internett snitt NV

Snitt tid brukt per sesjon er 3:05 3,35

Snitt sidevisninger per sesjon er 3,95 3,24
Snitt tid brukt per side er 0:47 1:07

Naturviterne sidevisninger 257.110 – 704 
Unike sidevisninger 187.229 – 513 
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Naturviterne står for  
verdiene jeg jobber for i 
min hverdag. 
Kjersti Dale, marinbiolog



I Naturviterne har jeg et 
stort nettverk jeg kan 
spille på når det oppstår 
vanskelige saker i 
arbeidslivet. 
Ann-Lisbeth Lieng, fagsjef husdyr 



Naturviterne er en 
fagforening som evner å 
se ting i sammenheng.
Gustav A. Karlsen, sivilagronom 



Foruten gode medlemsfordeler 
appellerer Naturviterne til 
mine interesser både i 
studietiden og i hverdagslivet. 
Line Nyga ̊rd, student 



Naturviterne er en 
organisasjon jeg kan lene meg 
på hvis jeg får problemer i 
arbeidslivet. 
Magnus Støback Bjørsvik, bioteknolog 

Naturviterne er en organisasjon 
jeg kan lene meg på hvis jeg får 
problemer i arbeidslivet. 
Magnus Støback Bjørsvik, bioteknolog 



Naturviterne bryr seg om 
viktige faglige ting, og 
taler min sak. 
Solveig Lakså, toksikolog 



Det er naturlig for meg 
å være tilsluttet 
Naturviterne fordi 
foreningen har et 
verdisyn som passer 
med mitt eget. 
Øystein Overrein, naturforvalter
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