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DEL 1

Internt
organisasjonsarbeid
•  Organisasjonsanalyse
•  Rekruttering og aktivisering
•  Arbeidsfordeling
•  Inkludering og organisasjonskultur
•  Økonomiarbeid
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Organisasjonsanlyse
– tenk strategi

or et ferskt medlem fremstår alt det som skjer 
i organisasjonen som et styrt kaos. I et bestemt 
system gjennomføres en lang rekke møter, 

seminarer, valg og arbeidsoppgaver, og resultatet 
er organisasjonen. For den nye generasjonen 
medlemmer virker den store organisasjonsmaskinen 
nærmest mystisk.
 
De ferske medlemmene blir etterhvert tillitsvalgte, 
og bevarer mystikken ved å kopiere og etterape det 
de selv opplevde da de var nye. Men for de fleste 
organisasjoner er det ikke nok å kopiere det tidligere 
generasjoner gjorde. For å få til utvikling må de 
tillitsvalgte lære seg å analysere organisasjonen.  

Analyse betyr å ta en sammensatt ting, eller en 
organisasjon, og beskrive den ved å dele den opp i 
små deler. Alternativet til en analyse er en syntese, 
der organisasjonen forstås som en helhet – slik 
den nye tillitsvalgte blir overveldet av hele det store, 
mystiske Systemet. Vi velger oss heller analysen, fordi 
den gir oss muligheten til å vurdere om hver eneste 
bit av organisasjonen er slik vi ønsker å ha den.

SE SEg SELv UtEnfra
Mens man er inne i organisasjonen, er det 
veldig vanskelig å se hvordan bestanddelene 
henger sammen. For å lykkes med å analysere 
organisasjonen, må vi derfor forsøke å se 
den utenfra. Det nyttigste verktøyet en 
organisasjonsanalytiker har er derfor å kjenne 

tekst Sigve Indregard

andre organisasjoner. Disse andre organisasjonene 
bør helst være ganske forskjellige fra «hjemme-
organisasjonen». Det handler enkelt og greit om å 
kjenne til andre muligheter å gjøre det på, og kunne 
lage seg noen ideer om hva de andre alternativene 
fører til.

Lag årSakSforkLarIngEr og StUDér 
SammEnhEngEr
La oss si at du har satt deg fore å analysere 
organisasjonen A. I A har dere medlemsmøter med 
en formell struktur: ordstyrer, sakslister, taletid osv. 
Du kjenner også til organisasjonen B, som heller 
arrangerer månedlige pizzafester for medlemmene. 
Ikke helt overraskende har B langt flere deltakere på 
«møtene» enn A. Vi kan tenke oss at årsaken til dette 
er at ungdom syns pizzafester er mer attraktivt enn 
formelle møter. Dette er et viktig resultat av analysen 
– så lenge ikke tankevirksomheten stopper der.

Du oppdager at medlemsmøtene i organisasjon C 
ligner på de i A, men på deres møter er det flere 
medlemmer som kommer med saker og tar ordet 
på møtene. Hva kan dette skyldes? Her blir det 
nødvendig å se på alle detaljene: Hvordan inviteres 
medlemmene? Hvordan fremstiller de tillitsvalgte det 
som foregår på medlemsmøtet når de rekrutterer? 
Hvordan opptrer ordstyreren? På hvilken måte svarer 
tillitsvalgte på kritikk fra medlemmer? Viser de 
tillitsvalgte interesse for det medlemmene har å si? 
Kjenner medlemmene på møtet hverandre og de 
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tillitsvalgte fra før? Alle disse tingene – og mange 
flere – kan være årsaker til at Cs møter fungerer 
bedre enn As.

SEtt SammEn tIL mULIghEtSanaLySEr
For å komme videre fra alle våre funn og 
erfaringer bruker vi en enkel strategimetode, som 
brukes  av alt fra store oljeselskaper til vellykkede 
ungdomsorganisasjoner. Vi velger oss først et mål 
å studere, for eksempel «rekruttere nye, motiverte, 
dyktige tillitsvalgte». I lys av dette målet ser vi så på 
medlemsmøtene. Vi spør oss: hva er styrkene ved 
medlemsmøtene våre? Hva er svakhetene? Så ser 
vi utenfor vår egen organisasjon og spør oss: hvilke 
muligheter kan vi benytte oss av? Hva truer vår 
rekruttering?

Slike analyser kan gjøres på flere områder som 
angår rekrutteringen: informasjonsmateriellet som 
sendes nye medlemmer, kommunikasjonen med 
medlemmene, seminarene som avholdes, selve 
valgprosessen, og så videre og så videre. Til slutt får 
vi et ganske detaljert bilde av hvordan hver enkelt bit 
av organisasjonssystemet påvirker mulighetene til å 
rekruttere.

SkrIv brUkErhIStorIEr
På dette tidspunktet er mye av jobben gjort. Veldig 
mye oppnås bare ved å være bevisst hvordan det vi 
gjør påvirker oppfatningene til de som deltar. Men nå 
må denne innsikten deles med alle i organisasjonen, 
og de samme diskusjonene må gå igjen og igjen for 
å opprettholde bevisstheten. For å hjelpe oss med 
dette, benytter vi oss av en strategi fra IT-utvikling: 
brukerhistorier.

For å lage en god brukerhistorie, dikter vi opp en 
bruker. For en ungdomsorganisasjon kan vi starte 
med en ungdom som akkurat skal møte på sitt 
første seminar eller arrangement. Vi vil bruke denne 

personen til å lage et felles språk for de tillitsvalgtes 
diskusjoner om organisasjonskultur. Da er det lurt å 
fylle ut med litt detaljer: Hun heter Ada, er femten 
år, har lyst å bli konditor. Det trenger ikke være for 
detaljert, men det skal gi oss følelsen av å ha med en 
ordentlig person å gjøre.

Nå setter vi opp en liste over Adas møter med 
organisasjonen og de tillitsvalgte, og spør oss: 
hvordan vil hun reagere? Hva vil gjøre det mer 
sannsynlig at hun blir en tillitsvalgt, og hva vil gjøre 
det mindre sannsynlig? Ikke minst: hvordan vil Ada 
fylle rollene hun møter når hun blir tillitsvalgt?

Så fortsetter vi med å bygge opp fire-fem andre 
stereotyper: forelderen Boris, politikknerden Carl 
som har vært med noen år, David som sliter med 
å lære seg norsk, sportsidioten Erika, flørtete 
Fredrik som aldri har vært på et møte, men på alle 
overnattingsseminarer. Gi dem navn, og tenk deg 
hvordan de reagerer på ulike settinger.

Brukerhistoriene skal knytte sammen analysene med 
hverdagen i organisasjonen. Gjøres dette godt, kan 
de også brukes til å innføre nye brukergrupper (en ny 
karakter) og vurdere konsekvensene av endringer i 
organisasjonen.

Når så styret skal diskutere om man vil gå bort fra 
de formelle møtene og heller ha pizzasamlinger, 
kan man bruke disse karakterene til å kommunisere 
hva man ønsker. «Vi tror neppe Carl vil være mer 
komfortabel, men la oss innrømme det: vi er nesten 
bare Carl’er her. Vi trenger flere Davider, Erikaer og 
Fredriker.»

Enda viktigere kan det være å spørre seg hvordan 
karakterene ville reagere på, la oss si, en tekst på 
nettsiden. «Tror du David vil ha mulighet til å forstå 
dette? Vil ikke Ada syns at dette er litt kjedelig?»
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Rekruttering og
aktivisering

Den viktigste en interesseorganisasjon har er ikke penger, 
men menneskene. Det er de tillitsvalgte og de som er 
aktive som holder liv i en organisasjon. Derfor er det 
utrolig viktig å ta vare på disse og alltid ta godt i mot 
nye. I dette kapittelet diskuteres viktige spørsmål om 
medlemmer, aktivister og tillitsvalgte. 

rEkrUttErIng og aktIvISErIng
Den viktigste en interesseorganisasjon har er ikke 
penger, men e menneskelige ressursene. Det er de 
tillitsvalgte og de som er aktive som holder liv i en 
organisasjon. Derfor er det utrolig viktig å ta vare på 
disse og alltid ta godt i mot nye. I dette kapittelet 
diskuteres viktige spørsmål om medlemmer, aktivister 
og tillitsvalgte.
 
medlemmer
Medlemmene er det som utgjør organisasjonen, 
men medlemmer kan være mye forskjellig. Noen 
medlemmer er passive, det vil si at de kun er 
medlem og ikke deltar i organisasjonens aktiviteter. 
De passive medlemmene utgjør som regel de fleste 
av medlemmene. Andre medlemmer er aktive i den 
grad at de deltar på organisasjonens aktiviteter, 
som sommerleir, møter eller andre tilbud. Til slutt 
er det de medlemmene som bruker mye tid på 
organisasjonen i form av verv og andre bidrag. Disse 
kan kalles de tillitsvalgte. 
 
Passive medlemmer
Hvorfor være medlem når du ikke deltar?  
 
Det kan være mange grunner til at folk er 
medlem selv om de ikke deltar i aktivitetene til 
organisasjonen. Noen ganger er det fordi de 
ønsker å støtte organisasjonen fordi de er opptatt 
av det de jobber med. Det kan også være at det 
tar i bruk de passive medlemstilbudene som for 
eksempel medlemsblad, nyhetsbrev og nettsider. For 

tilllitsvalde

aktive medlemmar

medlemmar

alle ungdommer
med diagnosa

tekst Olivia Salles
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organisasjoner som organiserer kronisk syke eller 
funksjonshemmede er informasjon ofte en grunn til 
at ungdom blir medlem. Kanskje er organisasjonen 
det eneste bindeleddet medlemmet har til andre 
ungdommer i samme situasjon.  
 
Denne gruppen utgjør ofte den største delen 
av medlemsmassen, derfor er det viktig å ha et 
tilbud til disse medlemmene. Både for at de skal 
ønske å være medlem og for at de skal vite hva 
organisasjonen jobber med. Det kan også tenkes at 
noen av dem ønsker å bli aktive dersom de får vite 
mer om hva organisasjonen jobber med og hva slags 
arrangementer organisasjonen har. 

tips
Synliggjør arbeidet deres og tilbudene overfor 
passive medlemmer. Nettsider, sosiale medier (se 
eget kapittel) og nyhetsbrev kan være gode kanaler.
Ha informasjon på deres nettsider om diagnosen, 
tips og om hvor de kan finne mer informasjon. 
Gjør det lett å stille ”dumme spørsmål”. Kanskje 
er organisasjonen det eneste stedet de kan 
stille spørsmål knyttet til diagnosen. En anonym 
e-posttjeneste eller en chatteforum kan være gode 
arenaer for å stille spørsmål og utveksle erfaring.  

aktive medlemmer
Medlemmer det er viktig å ta godt vare på! 
 
Alle medlemmer er viktig for en organisasjon, men 
det er de aktive som trolig driver organisasjonen i 
neste periode. I en ungdomsorganisasjon er det ofte 
store utskiftninger, ettersom at man kun er ungdom 
i et avgrenset tidsrom. Derfor er det ekstra viktig å ta 
vare på de som viser interesse for å gjøre noe mer 
enn å være passive medlemmer. 

tillitsvalgte
Organisasjonens armer og bein  
 
De tillitsvalgte er de som har verv på lokalt eller 
sentralt plan i organisasjonen. Det er de som driver 
organisasjonen, både i form av organisering og 
påvirkningsarbeid. Det er mange grunner til at folk 
tar på seg verv. Ofte er det tilfeldig, men stikkordet 
er motivasjon. Enten det var sosialt, politisk 

tips

tips

•	 Sosiale medier som Facebook og 
diskusjonsforum på nettsidene kan 
sørge for at det blir lettere å ta kontakt, 
kommunisere medlemmene imellom og 
stille spørsmål. Spesielt gjelder dette for de 
som for utenfor steder der organisasjonen 
har lokallag eller for de som har 
utfordringer knyttet det å reise.

•	 Google er verdens mest brukte nettsted. 
Sørg for å ha rellevante søkeord på 
nettsidene deres slik at nettsiden kommer 
opp når folk søker etter informasjon om 
diagnosen. Det er en god måte å få nye 
medlemmer på, og å gjøre seg kjent blant 
de som er i målgruppen.

•	 Vær åpen for spørsmål. Gjør terskelen 
lav for å stille ”dumme spørsmål”, ha en 
e-posttjeneste som gjerne kan være 
anonym, eventuelt gjøre det mulig å sende 
inn spørsmål anonymt via et nettskjema, og 
legge ut svara på nettsida.

•	 Legg ut all informasjon om arrangementer 
godt synlig på nettsidene.

•	 Ha et nettforum for erfaringsutveksling 
mellom medlemmene.

•	 Ha svar på ”ofte stilte spørsmål” ute på 
nettsidene.

•	 Link til steder der medlemmene kan finne 
relevant informasjon.

Etabler kontakt med institusjoner som har 
tilknytninger til medlemmers og potensielle 
medlemmers diagnose og livssituasjon. 
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engasjement eller bare ren nysgjerrighet som førte 
til at personen engasjerte seg i utgangspunktet, så 
kommer det viktigste etterpå. Hva er hun flink til? 
Hvilken rolle er det hun har i styret? Føler hun at det 
hun gjør er viktig? Er det gøy? Disse tingene er det 
som gjør at en person blir motivert til å bruke tid på 
organisasjonen. 

hvor fInnE nyE mEDLEmmEr? 
Hvordan kan vi bli flere? 
 
Det er viktig å jobbe jevnlig med å rekruttere 
medlemmer. I verste fall kan man risikere å plutselig 
stå uten medlemmer når de som er aktive har 
blitt voksne. Det å ha god kultur og tradisjon for 
rekruttering og verving kan være avgjørende for 
å holde liv i en organisasjon, spesielt for mindre 
organisasjoner.

hvor kan vI bLI fLErE?
Institusjoner
For oss som organiserer diagnosegrupper finnes det 
kanskje arenaer som potensielle medlemmer besøker 
eller deltar. Det kan være en speisalisthelsetjeneste, 
helsestasjon for ungdom, en avdeling på sykehuset 
eller et annet sted der ungdom har kontakt på grunn 
av sin kroniske sykdom eller funksjonsnedsettelse. 
Her er det en god idé å ha kontakt med personalet, 
slik at de kan vise ungdommer videre til organ-
isasjonen. Kanskje får dere lov til å legge ut 
informasjon ved resepsjonen. Flere organisasjoner 
har gode erfaringer med å etablere et formalisert 
samarbeid med slike institusjoner.  
 
Sosiale medier
Sosiale medier som Facebook, YouTube og Twitter er 
arenaer der største delen av den norske befolkningen 
bruker tid. Spesielt gjelder dette unge mennesker. 
For funksjonshemmed og kronisk syk ungdom, 
som kanskje har måtte være hjemme i perioder på 
grunn av sykdom og funksjonsnedsettelse, er disse 
arenaene enda viktigere. I tillegg til at de er veldig 
effektive kanaler er de også gratis. Les mer om 
sosiale medier på side 19.  

Organisasjonshåndboka

tips

•	 Legg opp til sosiale aktiviteter slik at 
folk får mulighet til å snakke sammen 
og bli kjent. Da vil erfaringsutveksling 
mellom deltakerne bli en naturlig del av 
arrangementet.

•	 Inviter spesialister på fagfeltet, som leger, 
sykepleiere eller forskere. Med en trygg 
sosial ramme blir det lettere for deltakerne 
å stille spørsmål til fagpersoner og ta opp 
vanskelige tema.

•	 Inspirer medlemmer. Inviter andre i samme 
situasjon som har gjort noen utenom det 
vanlige og kanskje sprengt noen grenser. 

•	 Gi mulighet til å prøve noe nytt. Gjør 
samlingene til et sted man opplever noe 
utenom det vanlige.
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fra PaSSIv tIL aktIv
Hvordan kan vi få flere til å bidra aktivt?
 
Stort sett alle tillitsvalgte og aktive i en organisasjon 
har på et eller annet tidspunkt vært en passiv 
deltaker. Derfor er det viktig å ha et bevisst forhold 
til hvordan en kan inkludere flere i arbeidet. Både for 
å ha plass til flere og fordi det er viktig å rekruttere 
nye før andre faller av. I mindre organisasjoner ender 
det ofte med at få gjør mye, og derfor er det desto 
viktigere å engasjere flere.

hvordan?
Spør folk om dem kan hjelpe til! Så enkelt kan det 
ofte gjøres. Enten på et møte, til en e-postliste, på 
nettsidene, i nyhetsbrevet eller lignende.
Dersom folk kommer med noen gode ideer, ta de 
på alvor og foreslå at de gjennomfører forslaget. 
Kanskje sammen med noen andre, dersom det er 
første gang.
Lag mindre grupper som kan jobbe med konkrete 
saker eller arrangementer, inviter nye til å være med i 
arbeidsgruppa.

tips
Våg å gi ansvar til de som ikke har hatt det før
Gi folk positive tilbakemeldinger når de gjør noe bra
Inviter folk til å bidra når dere har større samlinger

aktIvItEtEr
For at medlemmer skal ta større del i organisasjonen 
og føle tilhørighet trenger organisasjoner noen 
former for medlemstilbud der medlemmene kan 
delta. Her er noen tips fra andre organisasjoner.

type arrangementer
•	 Sommerleir
•	 Hytteturer
•	 Turer til utlandet (se Helsereiser)
•	 Ha aktiviteter som kanskje er litt utfordrende, ting 

folk ikke gjør til vanlig. Som klatring, rafting og 
lignende

•	 Rettighetskurs for medlemmer for å informere 
dem om hvilke rettigheter de har.

11
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makSImEr!
For en ungdomsorganisasjon er det viktig å 
balansere mellom å være representativ, kompetent 
og arbeidsom. Den som er valgt på landsmøtet er 
veldig representativ, men det kan godt hende at en 
ansatt vil være mer kompetent og en frivillig mer 
arbeidsom. Nøkkelen til å få mest mulig innflytelse 
som organisasjon ligger i å finne ut hvilke av disse 
feltene man er svakest på, og satse på å bygge ut 
dette feltet.

All verdens kompetanse og representativitet hjelper 
lite hvis ingen jobber med sakene. All verdens 
representativitet og arbeid hjelper lite hvis man 
ikke aner hva man driver med (null kompetanse). All 
verdens arbeidsinnsats og kompetanse kan nok gjøre 
mye bra, men i et demokratisk samfunn som vårt 
kreves det også at man er representativ dersom man 
skal få innflytelse på samfunnet rundt.

Fordeling av arbeidsoppgaver handler derfor både 
om rekruttering, om strategisk fordeling av ansvar, og 
om hvordan man motiverer tillitsvalgte til å lære og 
utvikle kompetansen sin.

tEnk StratEgISk – bygg oPP nyE taLEntEr
I styrer, i gruppearbeid på skolen og på de fleste 
arbeidsplasser går det samme problemet igjen: 
mens enkelte gjør veldig mye, er det andre som 
nærmest må dras i ørene for at de skal gjøre noe 
som helst. Styrer i ungdomsorganisasjoner er 
ofte hardt angrepet av dette fenomenet. Det betyr 

Fordel arbeidet
tekst Sigve Indregard

bortkastede ressurser, frustrasjon og frafall fra 
styrevervene.

Noe av årsaken til at dette oppstår, er at 
organisasjonen har for dårlig tid. Når tiden er knapp, 
blir det lettest å gjøre oppgaven selv. Det blir i hvert 
fall uaktuelt å la noen uerfarne ta oppgaven – da er 
de nødt å lære seg en hel rekke nye ferdigheter og vil 
vanskelig få levert i tide.

Når en slik hastekultur får leve lenge, ender det opp 
med at oppgavene i større og større grad tilfaller de 
samme personene. Nye tillitsvalgte får aldri noen 
sjanse til å komme seg inn i systemet og begynne å 
lære.

Det viktigste ansvaret en leder har er derfor å fordele 
oppgavene bort fra seg selv. På kort sikt er det 
ineffektivt og komplisert, men på lang sikt er det 
absolutt nødvendig for at organisasjonen skal kunne 
vokse. Men delegering av oppgaver betyr ikke at 
oppgaven forsvinner. Gode ledere delegerer ansvaret, 
og følger deretter opp den som får oppgaven nøye. 
Det er tre fordeler å hente ut av dette: for det første 
får du spredt den kunnskapen du besitter, for det 
andre vet du om oppgaven blir gjennomført i tide, og 
for det tredje lærer du selv noe av de nye impulsene.

tEnk motIvaSjon
I mange ungdomsorganisasjoner er strengt tatt ikke 
problemet at det er alt for mye gøy å gjøre, men 
heller at det er vanskelig å motivere folk til å ta på 

Organisasjonshåndboka
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seg de oppgavene som finnes. I arbeidslivet løses 
dette problemet ved å betale enorme summer i 
lønn til folk, slik at de kan gjøre oppgavene. For en 
ungdomsorganisasjon er det nødvendig å oppfylle 
andre behov.

Ungdom i organisasjoner motiveres ofte av i) adgang 
til sosiale miljøer, ii) innflytelse på prosesser som er 
viktige for dem, og iii) følelsen av å mestre et felt.

De sosiale miljøene i en organisasjon må brukes på 
en smart måte. Mennesker er stort sett skapt slik at 
vi liker å bli invitert inn i miljøer som er litt eksklusive, 
så løsningen er ikke å invitere hele byen på boller 
og brus. Det må være en begrensning, fordi denne 
begrensningen kommuniserer til den tillitsvalgte 
at vi ønsker å ha deg der, sånn ut over at vi ønsker 
å ha alle der. Samtidig er det risikabelt å gjøre 
arrangementene for eksklusive.

Når nye medlemmer skal rekrutteres til å bli 
tillitsvalgte, er det spesielt viktig å tenke gjennom 
hvordan man presenterer seg. For de fleste 
nye medlemmer virker de tillitsvalgte veldig 
kunnskapsrike, veldig travle og veldig annerledes 
enn dem selv. Det skyldes at de tillitsvalgte har 
veldig spesielle roller og ofte en helt egen sjargong 
på møter og seminarer. For å rekruttere inn nye 
tillitsvalgte må man derfor sørge for at de nye får 
anledning til å møte de tillitsvalgte i helt normale 
sammenhenger, på mye «jevnere» grunn. En fest eller 
et annet sosialt arrangement er ofte akkurat det som 
trengs.

Når det første, sosiale steget er passert, er de neste 
stegene å la folk få innflytelse og selvstendighet til 
å mestre nye oppgaver. Dette bør gjøres etter en 
trappetrinnsmodell: du må få gradvis mer innflytelse 
og ansvar etterhvert som du blir mer i stand til å 
håndtere det. Ideelt bør hver enkelt tillitsvalgt hele 
tiden få litt mer ansvar enn det han eller hun mestrer 
fra før. Ikke så mye at det blir overveldende, men ikke 
så lite at utviklingen stopper opp.

Igjen er det sosiale i tillitsvalgtgruppa viktig. For at 
alle i gruppa, styret eller egnede skal være godt kjent 
med hverandres styrker, svakheter og kunnskaper er 

det nødvendig å være ganske tett på hverandre. Sørg 
for at styret har nok tid til å bare møtes og ha det gøy 
– det fører til mer effektivt arbeid i etterkant.

formELLE StrUktUrEr
I noen styrer er det nødvendig å ha ganske formelle 
strukturer for å fordele arbeidet på en god måte. En 
god måte å gjøre det tydelig hvor ansvaret ligger, er å 
opprette egne «prosjekter» innenfor organisasjonen. 
Det kan være små «prosjekter» – som et julebord 
for styret – eller digre prosjekter – som en 
bokutgivelse eller en stort seminar. Ved å utnevne 
prosjektledere og prosjektgrupper kan man bryte 
opp styrestrukturen litt og gi nye tillitsvalgte erfaring 
med å ha ansvar.

Prosjektgruppene bør ha tydelige oppgaver og en 
avgrensning av hva de har lov til å gjøre uten å spørre 
styret først. Det siste er spesielt viktig når det gjelder 
penger.

Andre ganger er det mer naturlig å ha mer 
tradisjonelle strukturer, med nestledere og 
forskjellige «ansvarlige» personer i styret (f.eks. 
webansvarlig, rettighetsansvarlig). Vær klar over 
at det ofte er vanskelig å arbeide med et felt helt 
alene på den måten. En måte å gjøre det litt lettere, 
er å dele inn gruppa slik at hver tillitsvalgt har 
hovedansvar for ett felt og oppfølgingsansvar for et 
annet, slik at det alltid er to tillitsvalgte som jobber 
på et felt, og at disse «toer-gruppene» varierer fra felt 
til felt.

Ungdomsorganisasjoner benytter seg ofte for lite 
av rapportering. Det kan nok skyldes at det høres 
så kjedelig ut, men det er egentlig en fin måte å 
drive arbeidet fremover på. Det trenger ikke bestå av 
lange skriftlige rapporter, heller. Når en prosjektleder 
eller en feltansvarlig rapporterer tilbake til styret, 
gir han eller hun en status for oppgavene. Styret 
spør spørsmål og viser interesse for oppgavene, 
og kanskje gir man noen råd om hvordan 
oppgavene bør gå videre. Ved å sette slike faste 
rapporteringspunkter (f.eks. hvert styremøte), skaper 
man også en forventning om at det skal ha skjedd 
noe mellom hver gang. Da blir det også lettere å 
motivere seg til å faktisk gjøre noe.
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ØnSk vELkommEn!
Det første møtet med organisasjonen kan være 
avgjørende for om en person ønsker å melde seg inn. 
Gi det nye medlemmet oppmerksomhet og fortell litt 
om organisasjonens aktiviteter slik at personen føler 
seg velkommen. Dersom dere får et medlem med 
flere funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer 
kan dere lese tilretteleggingstips for ulike diagnoser 
på inkluderingsveileder.no.

tips
Lag rutiner for hvordan dere tar i mot nye 
medlemmer

vær forSIktIgE mED IntErn hUmor
Etter å ha vært med i en organisasjon i lengre 
tid får man ofte et sett av referanserammer 
basert på tidligere opplevelser, arrangementer og 
hendelser. Dette fører ofte til en felles forståelse 
mellom medlemmer som har vært lenge med i 
organisasjonen, og kan virke ekskluderende på nye 
medlemmer som ikke alltid forstår hva de andre 
snakker om. Forsøk derfor å unngå utstrakt bruk av 
intern humor og referanse til steder og hendelser 

Hvordan skape
en inkluderende
organisasjonskultur?
tekst Ingrid Dybvik

Bevissthet rundt organisasjonskultur og inkludering 
kan være avgjørende for god rekruttering og mangfold 
i organisasjonen. Her kan du finne mange nyttige tips 
til hvordan man kan jobbe for å skape en inkluderende 
organisasjonskultur.

Organisasjonshåndboka



Inkluderende organisasjonskultur

ikke alle kjenner til. I den grad dette brukes, er det 
fint om man forklarer for de nye medlemmene, slik at 
alle kan bli inkludert i det som blir sagt. 

tips
Ta dere tid til å forklare interne referanser for nye 
medlemmer

SØrg for goD mØtEkULtUr
Det er en stor fordel om rammene for møter er lagt 
opp på en slik måte at det blir enkelt for alle å delta. 
Det kan være lurt å sette opp noen retningslinjer for 
møtevirksomhet og være konsekvente i forhold til 
de reglene som dere blir enige om. Bruk ordstyrer 
og talelister, og sørg for at alle som ønsker det får 
mulighet til å uttale seg. Ha hemmelige avstemninger 
når det er nødvendig, for eksempel ved personvalg. 
I debatter og diskusjoner kan det være en god idé å 
ha samtaler i mindre grupper før det aktuelle temaet 
diskuteres i plenum. Dette kan motvirke at et fåtall av 
deltakerne dominerer diskusjonen, mens andre ikke 
tør å ta ordet. 
Ingenting kan være mer slitsomt og frustrerende 
enn evigvarende diskusjoner som trekker ut i det 
uendelige. En god tommelfingerregel er derfor 
å alltid ha en 5-10 minutters pause hvert 45 
minutt. Bruk gjerne stoppeklokke! Det er lett å 
glemme tida, særlig hvis man er engasjert. Ha 
gjerne en ”pauseansvarlig”, som får til oppgave å 
sørge for at pausene blir overholdt. Svært mange 
diagnosegrupper har behov for jevnlige, korte pauser 
under møtevirksomhet. I tillegg har forskning vist at 
de aller færreste er i stand til å konsentrere seg i mer 
enn 45 minutter av gangen.

tips 
•	 Sett opp et rammeverk for gjennomføring av 

møter, diskusjoner og avstemninger, og vær 
konsekvente i forhold til det dere blir enige om.

•	 Ha mindre gruppediskusjoner i forkant av en stor 
debatt.

•	 5-10 min pauser hvert 45 min.

gI roS!
Når noen gjør noe positivt eller lykkes med noe, 
er det veldig hyggelig å gi vedkommende positiv 
oppmerksomhet for dette. Å gi ros er et like 
effektivt og viktig virkemiddel ovenfor medlemmer 
med sosiale samhandlingsvansker, som for et 
styremedlem som utstråler stor trygghet og 
selvsikkerhet. Alle trenger ros! Ofte oppfattes 
irettesettelser og ”tips til hva som kan gjøres bedre 
neste gang” som viktigere enn rosen. Slik er det ikke 
alltid. Ved å gi ros kan man bidra til å forsterke den 
adferden og de initiativene man ønsker å se mer 
av. Slik kan man også skape en mer inkluderende 
organisasjonskultur, der medlemmene føler seg sett 
og tatt vare på. 

tips
Ikke undervurder effekten av ros!

gI tILLItt!
Det å lykkes med noe kan skape mestringsfølelse 
og selvtillit. Samtidig har selvtillitt og selvbilde stor 
betydning for om man lykkes med det man ønsker. 
Hva hver enkelt av oss er i stand til å mestre, henger 
derfor tett sammen med hva vi selv tror vi kan klare 
og ikke. Å gi ros er en måte å bygge opp andres 
selvtillitt på. En annen metode er å gi andre tillitt 
og ansvar. Dette bør skje gradvis. En person med 
lite erfaring bør til å begynne med få oppgaver som 
ikke er alt for krevende. Når vedkommende opplever 
å lykkes med dette, kan han eller hun etter hvert 
tildeles oppgaver med noe større ansvar. Slik kan 
man bygge organisasjonen ved at man får dyktige 
medlemmer som kan yte et positivt bidrag.

Les mer om arbeidsfordeling på side 9

tips

Husk å gi alle ansvar!
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konomien i en frivillig organisasjon er 
på mange måter sammenlignbar med 
økonomien i en bedrift, men et vesentlig 

punkt er ulikt: Bedrifter bruker aktiviteter som middel 
for å skaffe penger, mens frivillige organisasjoner 
bruker penger som middel for å skape aktivitet. De 
viktigste kriteriene for god økonomistyring er derfor 
at pengene blir brukt, at de brukes til det de skal, og 
at dette kan dokumenteres.

To helt sentrale verktøy i denne sammenheng 
er budsjett og regnskap. Budsjettet brukes 
til å planlegge den økonomiske utviklingen i 
organisasjonen, mens regnskapet gir relevant 
informasjon om det økonomiske resultatet 
(overskudd eller underskudd).

bUDSjEtt
Et budsjett er både et praktisk verktøy og et 
strategisk styringsverktøy. På mange måter er det et 
forventet regnskap, det forteller hva organisasjonen 
tror kommer til å skje i løpet av budsjettperioden. 
Det betyr at budsjett og arbeidsplan henger nøye 
sammen. Samtidig forteller det også noe om hva 
man ønsker skal skje. Derfor er det lett å være litt 
vel optimistiske på inntektssiden og tilsvarende 
undervurdere kostnadssiden i budsjettet. Selv om 
man skal forsøke å være så realistiske som mulig, er 
det et godt tips å trekke fra 10 % på inntektssiden 
og legge til det samme på utgiftssiden. Et godt 
budsjett kjennetegnes av at det er oversiktlig og 

Økonomiarbeid i
frivillige organisasjoner
tekst Ane Møller Gabrielsen 

Både små og store organisasjoner har behov for økonomistyring 
og gode rutiner for økonomiarbeidet. Et godt budsjett, nøyaktig 
regnskap og rutiner for bilagshåndtering og pengebruk gir 
oversikt og kontroll. Her gis en kortfattet oversikt over noen 
sentrale punkter for godt økonomiarbeid. 

ikke for detaljert (man kan heller utarbeide detaljerte 
underbudsjett), og at det brukes aktivt som et 
styringsverktøy (ikke gjem og glem bort til neste år). 
For mer om budsjettering, se Økonomihåndbok for 
frivillige organisasjoner. 

rEgnSkaP
De færreste ungdomsorganisasjoner er 
regnskapspliktige i lovens forstand, da kreves det 
eiendeler med verdi over 20 millioner eller mer enn 
20 årsverk. Dette betyr IKKE at det ikke er nødvendig 
å føre regnskap. Det er også lurt å følge prinsippene 
i regnskapsloven, selv om man strengt tatt ikke er 
forpliktet til å følge dem. Noen velger å ansette en 
egen regnskapsmedarbeider, andre hyrer inn ekstern 
hjelp til bokføring og årsregnskap. For fylkes- og 
lokallag kan det ofte være greit å føre regnskap selv 
i et enkelt regnskapsprogram eller i Excel. For mer 
informasjon om hvordan dette kan gjøres, se under 
”Nyttige nettsteder”. Det som er viktig å huske på, 
er at det er styret som er ansvarlig for regnskapet, 
uansett hvem som fører det. 

bokfØrIng
Den løpende registrering av inntekter og utgifter 
kalles bokføring. Utgangspunktet for bokføringen 
er bilagene. God bilagshåndtering gjør regnskapet 
enklere! Bilag er all dokumentasjon på økonomiske 
transaksjoner, altså penger som har gått ut eller 
inn av kasse eller bankkonto. Typiske eksempler er  
kvitteringer, fakturaer og betalingsbilag. Sett dem 

Ø
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nyttige nettsteder

•	 www.etablerer.no (tilbyr interaktive kurs i 
budsjettering og regnskapsføring)

•	 www.fordelingsutvalget.no
•	 www.fordelingsutvalget.no/element_db/ 

236_oekonomihandbok.pdf
•	 www.frivillighetsregisteret.no
•	 www.skatteetaten.no/no/Bibliotek/Pub-

likasjoner/Brosjyrer-og-boker/Merverdia-
vgift-for-veldedige-og-allmennyttige-organ-
isasjoner-og-institusjoner

i perm og før bilag fortløpende, eller lever dem til 
regnskapsfører med jevne mellomrom, ikke kom med 
en eske løse bilag to dager før årsregnskapet skal 
være ferdig!

kontroLLrUtInEr
Gode kontrollrutiner hindrer både misbruk og 
unødvendig mistenkeliggjøring. En god regel er 
at det alltid skal være minst to personer involvert 
for å kunne foreta uttak eller betale regninger over 
nettbank. I mindre lag kan det holde at to personer 
signerer fakturaer og reiseregninger/utleggsskjema. 

InntEktEr
Å skaffe penger til aktivitet er en viktig jobb for 
frivillige organisasjoner. Her er en oversikt over noen 
mulige inntektskilder og viktige ting 

Statsstøtte er en viktig inntektskilde for mange 
frivillige organisasjoner. Den kanskje viktigste 
formen for statsstøtte er nasjonal og internasjonal 
grunnstøtte, som tildeles av Fordelingsutvalget 
på vegne av Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet. For mer informasjon, se 
www.fordelingsutvalget.no.

medlemskontingent er også et viktig 
inntektsgrunnlag, og på mange måter kjernen 
i organisasjonens økonomi. Medlemstall er 
ofte grunnlaget når offentlig støtte beregnes, 
og det lønner seg derfor å ha grundig oversikt 
over kontingentinnbetalingene. Hver enkelt 
kontingentbetaling må kunne dokumenteres i form 
av bilag, så her er det bare å lage et godt system fra 
begynnelsen. 

mva-refusjon, eller momskompensasjon, er en 
ordning der frivillige organisasjoner får tilbake 
momsen på varer og tjenester. Ordningen 
administreres av Lotteri- og stiftelsestilsynet. 
For mer informasjon, se www.lottstift.no. For 
å få mva-refusjon må man være registrert i 
Frivillighetsregisteret. Søknadsfrist for refusjon er 1. 
september hvert år. 

Sponsormidler er noe mange frivillige 
organisasjoner får fra bedrifter. Dette virker i 
utgangspunktet som en gyllen mulighet til å bedre 
økonomien, men det er momenter dere bør tenke 
nøye gjennom før dere inngår en slik avtale. For det 
første er det sjelden at bedrifter gir bort penger helt 
uten videre. Som regel vil de ha en motytelse, for 
eksempel i form av annonser, at dere anbefaler visse 
produkter, eller at de får komme på arrangementer 
og reklamere. Dere må selv ta en vurdering på 
om dette kan være i strid med organisasjonens 
interesser. Et annet moment er om avtalen kan legge 
begrensninger på hva dere kan mene offentlig. 
Eksempel: Kan en organisasjon som mottar støtte fra 
Norges pelsdyralslag trykke en artikkel som er kritisk 
til pelsdyrnæringen i medlemsbladet sitt? Et tredje 
moment er at store sponsorbeløp faktisk kan gjøre 
organisasjonen momspliktig. Sponsorinntekter med 
motytelser er som regel avgiftspliktige, og vil derfor 
medføre at organisasjonen må registrere seg i mva-
registeret dersom omsetningen overstiger 140.000 
kr i løpet av en 12-måneders periode. Om inntektene 
er mva-pliktige eller ikke, må dere ta kontakt med 
skattekontoret for å avgjøre.

hvordan søke penger?

Se side 28 og 29 for tips om hvor dere kan 
søke om midler
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•	Sosiale	medier
•	Mediearbeid
•	Ressurssider
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tekst Olivia Salles og Martin K. Nielsen

Politisk påvirkningsarbeid

”Men hvorfor skal noen høre på oss?” – Det er ganske enkelt fordi dere 
representerer noen. Når politikere ikke vet hvordan noe er, så er det viktig 
å fortelle de det. Når man organiserer en gruppe ungdom med felles 
funksjonshemning eller kronisk sykdom vet man godt hva som er deres 
utfordringer i hverdagen. Derfor har man en unik mulighet til å peke på hva 
som er problemene og komme med forslag til hvordan ting kan gjøres på en 
bedre måte. Når vi gjør det utøver  vi politisk påvirkningsarbeid, og her vil dere 
få noen tips til hvordan dere kan gå frem.

fra ProbLEm tIL PoLItIkk
Når dere skal drive med påvirkningsarbeid er det 
viktig å være løsningsorientert og komme med 
konkrete forslag. Det er et språk som politikere 
forstår. Først må dere høre på hva deres medlemmer 
forteller om problemer og utfordringer i sin hverdag. 
Så må dere se på hvordan de utfordringene kan løses 
og skissere konkrete forslag. Skriv gjerne et kort 
notat på maks én side som beskriver problemet med 
dagens system og hvordan dere mener det kan løses. 
Når dere skal beskrive løsninger er det viktig å tenke 
på hvem som har makten til å løse problemet, om 
det er kommunen, fylkeskommunen, et departement 
eller Stortinget. Finn ut hvem som har ansvaret og 
presenter deres forslag til løsning for dem. 

Lytt og DU SkaL bLI hØrt! 
Dere vet hvordan deres medlemmer opplever en 
situasjon og derfor er det mange som er interesserte 
i å lytte til hva dere har å si. Men samtidig er det 
kanskje slik at politikere ikke ser den samme løsning 
som dere ser. Her må dere lytte og vurdere om det 
kan være andre løsninger enn den dere har skissert. 
Ikke vær redd for å diskutere ulike løsninger, det er 



Politisk påvirkningsarbeid

oftest i en slik debatt at dere får mulighet til å bevise 
at deres løsning er den beste (eller at dere kanskje 
oppdager at det er andre og bedre løsninger). 

rom bLE IkkE byggEt På én Dag
Oftest er det langt fra politikk til handling. Det er 
derfor viktig at dere er forberedte på at ting ofte 
tar lang tid, og at dere må følge flere prosesser på 
én gang. Det er som oftest flere instanser som er 
involvert i en sak, og flere aktører som mener noe 
og som har gode forslag. Derfor er det viktig at dere 
førsøker å skissere de ulike aktørene og personer 
som er interessert i saken, slik dere vet hvem dere 
skal kontakte og hvem dere skal forsøke å få med 
på laget. Ofte er det lurt å finne en rekke allierte 
(det kan for eksempel være ulike organisasjoner, 
interesseorganisasjoner og fagfolk) innen dere 
begynner å kontakte beslutningstakere. 

tImIng, tImIng, tImIng
Alle organisasjoner, om det er Stortinget eller en 
kommune i Finnmark, følger en rytme. Ulike ting 
skjer på ulike tider av året. For eksempel kommer 
statsbudsjettet alltid i oktober. Det er viktig at dere 
tenker over hva dere ønsker, og når det er lurt å 
lansere deres idé. For eksempel er ikke det noe 
smart å komme med noe dere gjerne vil ha inn i 
statsbudsjettet én uke før det legges frem. Da er 
beslutningen nemlig tatt, og det er umulig å endre 
på den.  wDet kan derfor være lurt å lage en strategi 
som sier noe om hvem som skal kontaktes når, og 
hvorfor. 

mEDIa
”Hvis bare saken kommer på Dagsrevyen så snur 
politikerne!” Dessverre er ikke verden så enkel, men 
det kan være lurt å bruke media i det strategiske 
arbeidet med en sak. Spesielt om dere vil bruke en 
såkalt case* i media må dere sikre at det er deres 
budskap, ønske og krav som kommer frem og ikke 
bare historien til casen. Det kan være en god idé å gi 
journalisten en kortfattet tekst der problemstillingen, 
budskapet og forslagene kommer frem. Sørg derfor 
for å ha ett budskap. Flere budskap øker risikoen for 
forviklinger og misforståelser.  

Vær oppmerksom på at media ofte setter sin egen 
dagsorden og kanskje de vinkler historien på en 
annen måte enn dere hadde tenkt. Det er derfor 
viktig at dere tenker gjennom ulike scenarioer, og 
spesielt hvordan dere skal reagere dersom dere 
mener at framstillinga av saken blir feil.      

Les mer om mediearbeid på side 24. 
 
* Case er en eller flere personer som kan 
eksemplifisere problemstillingen, altså ”en historie fra 
virkeligheten”.

aktIvISmE
”Hvorfor aksjonere?” – Jo, ganske enkelt: for å 
få oppmerksomhet. Enten det er å samle mange 
mennesker, eller om det er å gjøre et stunt 
som er originalt og som får oppmerksomhet. 
Det er hovedsakelig to målgrupper man 
ønsker å kommunisere til gjennom en aksjon: 
beslutningstakere og opinionen. Jo flere som er 
kjent med saken, jo viktigere blir den. Men det å 
aksjonere kan være mer enn å samle store horder 
med mennesker.

Eksempler
Man kan aksjonere for å gjøre noen bevisst – 
eksempel fra asma og allergiforbudet: 
Organisasjonen avtalte at noen Stortings-
representanter skulle møte dem utenfor Stortinget i 
10 minutter å teste pustemaskinen deres. Maskinen 
var med på å illustrere overfor politikerne hvordan det 
var å være astmatiker. Dermed fikk de bevisstgjort 
politikerne i hvordan deres medlemmer har det i 
hverdagen i tillegg til at de fikk medieoppslag på 
aksjonen.

Man kan aksjonere for å legge press på en sak – 
eksempel fra hørselshemmedes Landsforbunds 
Ungdom (hLfU): HLFU delte ut ørepropper på 
russearrangement i russetiden. Med seg fikk de 
Dagsrevyen, noe som gjorde at de fikk lagt press på 
en sak som er viktig for dem, nemlig det å forebygge 
hørselsskader.
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hvorDan brUkE SoSIaLE mEDIEr I organ-
ISaSjonSarbEID – og hvorfor?
Sosiale medier er verktøy som kan være til hjelp på 
mange måter i organisasjonsarbeidet. Og det er 
langt mer enn Facebook, YouTube og Twitter. Første 
fase er å finne ut hva sosiale medier skal brukes til 
i din organisasjon – å formulere en problemstilling, 
om du vil.

Forslag til mål:
•	 Forbedre kommunikasjon med medlemmer
•	 Enklere styrearbeid med felles dokumentkontroll 

og kalender
•	 Rekruttering av nye medlemmer
•	 Mediekontakt
•	 Lobbyarbeid og politisk påvirkning

Basert på dette er det naturlig å velge seg noen 
kanaler å jobbe i. Hvis målsettingen er bedre 
journalistkontakt/medieprofilering, kan Twitter være 
en relevant kanal. For internt arbeid er det viktigste 
spørsmålet hvilke kanaler alle styremedlemmer kan 
eller vil bruke, det være seg Facebook eller Google 
Docs. Om medlemsrekruttering er et mål, kan 
YouTube eller organisasjonssider på Facebook være 
naturlige valg.

Videre er det fornuftig å sette seg noen konkrete mål. 
Det kan være å følge X antall journalister på Twitter, 
at alle medlemmene i styret skal være aktive i den 
lukkede Facebookgruppa dere har valgt å etablere, at 
så-og-så mange som liker Facebooksida, å rekruttere 
tre nye medlemmer gjennom Facebook eller å ha 
et gitt antall abonnenter på en YouTube-kanal eller 
et visst antall kommentarer på et blogginnlegg. Det 
å ha slike målekriterier er viktig for å vite om dere 
lykkes med å nå de målene dere har satt for arbeidet 
i sosiale medier.

Sosiale medier

hvorDan LykkES I SoSIaLE mEDIEr?
Noen kjerneverdier kjennetegner de personene og 
organisasjonene som har lykkes best med sosiale 
medier i Norge. De kan oppsummeres slik:
•	 Åpenhet og aktivitet
•	 Lekenhet
•	 Deltar i dialog – bruker ikke nettet bare som 

kanal for distribusjon av informasjon
•	 Viser personlighet
•	 Har definert hvem som har ansvaret for de sosiale 

mediene, slik at det følges opp internt

SoSIaLE mEDIEr og roLLEforStåELSE
De aller fleste nordmenn bruker i dag sosiale 
medier i større eller mindre grad. Dermed er vi vant 
til å opptre på Facebook, blogg eller Twitter som 
privatpersoner. Å bruke verktøyene profesjonelt, i 
organisasjonssammenheng, kan være en helt annen 
øvelse.

tekst Ingeborg Volan og Fredrik Johnsen, Sermo Consulting
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Hvis dere velger å bruke sosiale medier i 
organisasjonsarbeidet, kan det derfor være greit å 
tenke gjennom hvilken rolle du har, og hvordan den 
rollen du har i organisasjonen bør påvirke det du 
uttrykker som privatperson. En del organisasjoner 
utvikler også egne retningslinjer for hva som er greit 
og ikke greit å uttale seg om i sosiale medier.

Det ville for eksempel ta seg dårlig ut hvis lederen i 
Unge funksjonshemmede på sin private Facebook-
profil uttalte at loven om universell utforming er 
bortkastet. En politiker med mange journalist-
tilhengere på Twitter bør kanskje heller ikke uttale 
seg sleivete om saker som partiet hans ikke har 
tatt stilling til. I retningslinjer for sosiale medier 
kan det også være greit å minne om lovgivningen 
rundt opphavsrett til tekst, bilder og video – mange 
bruker elementer fra Internett uten å tenke over at 
opphavspersonen har rettigheter til disse. 

At man skal ha et profesjonelt forhold til de sosiale 
mediene, betyr likevel ikke at du ikke kan ha 
et privatliv på nett. De fleste nettjenestene har 
sikkerhetsinnstillinger som gjør at du kan gradere 
hvem som får tilgang til ulike bilder, fotoalbum 
og oppdateringer. Gjør deg kjent med disse 
personverninnstilingene hvis du ønsker å ha flere 
“parallelle tilværelser” i sosiale medier.

10 bUD for SoSIaLE mEDIEr
•	 Husk at du er ansvarlig for det du legger ut 

på blogger, sosiale nettverk, kommentarfelt i 
nettavisen eller andre brukergenererte medier. 
Tenk deg om to ganger før du publiserer, og husk 
at det du legger ut vil være tilgjengelig i lang tid 
fremover.

•	 Si hvem du er, og identifiser deg selv med fullt 
navn og eventuelt tittel. Skriv alltid i ”jeg-form”, og 
presiser at du uttaler deg som enkeltperson hvis 
ikke du uttaler deg på vegne av organisasjonen.

•	 Hvis du har egen blogg eller nettside på 
fritiden, men innholdet kan knyttes opp til din 
organisasjon, legg inn en setning som denne: 
”Innholdet og meningene på denne bloggen er 
mine egne, og ikke nødvendigvis de samme som 
(ORGANISASJON).”

•	 Respekter kopibeskyttet materiale og regler 
knyttet til finansiell kommunikasjon.

•	 Ikke del informasjon som er beregnet for intern 
bruk.

•	 Hvis du refererer til en kilde, husk og alltid lenke 
tilbake til originalen.

•	 Ha respekt for leserne av bloggen din eller der 
du kommenterer. Ikke bruk rasistiske utsagn, 
personangrep eller annen oppførsel du ikke ville 
tolerert på ellers. Vis også respekt for andres syn, 
som for eksempel i diskusjoner innenfor politikk 
og religion.

•	 Finn andre som blogger eller uttaler seg om 
de samme temaene som deg, siter dem på din 
blogg med lenke, og kommenter gjerne på deres 
blogger. Men ikke kommenter for kommentarens 
skyld – ha noe relevant å si.

•	 Hvis du oppdager at du har gjort feil, vær 
den første til å korrigere det. Løgn vil alltid bli 
oppdaget. Endrer du et blogginnlegg, marker hva 
du har endret.

•	 Vis folkeskikk, enten det er på egen blogg eller i 
andre fora, og ha Kardemommeloven i bakhodet 
uansett hva du gjør på nett: ”Man skal ikke plage 
andre, man skal være grei og snill, og for øvrig 
kan man gjøre hva man vil.”

tips

•	 Lytte – Hvor foregår samtalen i sosiale 
medier? Hvem er de viktige aktørene? Hvor 
er det relevant at vi er aktive?

•	 Påvirke – I denne fasen responderer 
man på blogger, meldinger og andre 
henvendelser, på andre plattformer enn sin 
egen

•	 Engasjere – Bygge entusiasme, gjøre 
brukerne/leserne til ambassadører i egne 
sosiale mediekanaler.

•	 Sermo Consulting har utviklet en 
grunnleggende modell for sosial 
kommunikasjon.
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Mediearbeid
tekst Ingeborg Volan og Fredrik Johnsen, Sermo Consulting
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edia er en potensiell viktig kanal for 
alle organisasjoner som jobber for sine 
medlemmers interesser. Dersom en 

ønsker bedre vilkår for sine medlemmer er media 
en arena der en sak man jobber med blir synliggjort 
og beslutningstakere ser dere. Se dette kapittelet i 
sammenheng med politisk påvirkningskapittelet, så 
kommer dere langt på vei. 

hvorDan mØtE mEDIa?
Enten media tar kontakt med deg, eller du tar kontakt 
med media for å få frem en sak, husk at det viktigste 
for journalisten er å få frem et budskap som er 
interessant for hans eller hennes publikum.

nyhEtSkrItErIEr:
Nyheter kan i stor grad kategoriseres innenfor noen 
grupper. Har du en idé som faller innenfor en eller 
flere av følgende kriterier, er sjansen stor for at du 
kan få saken på trykk.

•	 VIKTIGHET  
- får sakene store følger? Er den betydningsfull 
for mange?

•	 Eksempel: En storstreik vil ramme mange, derfor 
blir også dekningen bred.

•	 NÆRHET  
- hører saken hjemme i mediets nedslagsfelt 
geografisk/ følelsesmessig/profilmessig?
•	 Eksempel: Alle lokale vinklinger. Ung-vinkling i 

”ungmedia”, eks. P3.
•	 FERSKHET  

- er saken en nyhet, noe som nettopp har skjedd, 
eller som ikke er kjent fra før?

•	 Eksempel: De første mediene som “bryter” en 
sak, får ofte æren for det.

•	 DRAMATIKK  
- er det snakk om voldsomme eller dramatiske 
hendelser?

•	 Eksempel: ”Funksjonshemmet ungdom kastet ut 
av bolig”, som gjerne kan illustreres med bilder.

•	 POSITIVITET 
- en gladmelding om noe nytt, uvanlig, til glede 
for mange?

•	 Eksempel: “Egen studiefinansordning for 
funksjonshemmede!”

•	 KJENDIS 
- kan saken kobles til noen som er kjent av en 
annen årsak?

•	 Eksempel: Thor Hushovd sykler for kreftsaken 
under Oslo Grand Prix.

PraktISkE råD for å kontaktE mEDIEr:
•	 Unngå morgenmøter (8-10) og 

overleveringsmøter (14-15.30).
•	 Fredag = travelt!
•	 Si fra i god tid hvis dere planlegger noe; medier 

planlegger også.
•	 Spør etter: En bestemt journalist, vaktsjef eller 

nyhetsredaktør.
•	 Vet hva du skal si før du ringer – formuler 

budskapet ditt på forhånd.
•	 Journalister har ikke fagkunnskap om alt. Forklar, 

og gjør det enkelt forståelig.
•	 Både TV og trykte medier er avhengige av gode 

bilder. For TV bør det i tillegg være bilder der 
det “skjer” noe. Hvis dere kan finne personer å 
intervjue (“case”), legge intervjuet til et sted der 
det egner seg å filme etc., er sannsynligheten 
større for at journalisten ønsker å gjøre noe med 
saken din.

Hvis journalister ringer, ha en plan, og tenk over hva 
du skal svare før telefonen eventuelt kommer. Dette 
er ting du bør tenke på:

•	 Spør journalisten hva saken dreier seg om.
•	 Har du ikke et klart svar på eventuelle spørsmål, 

si at du må sjekke opp og at du ringer tilbake i 
løpet av en time.

•	 Ring tilbake i løpet av en time! Har du ikke klart 
å få tak i fakta for å besvare spørsmålet, ring 
uansett og si du trenger mer tid.

•	 Etabler et kjernebudskap og bruk dette som 
utgangspunket til svar på alle spørsmål.

tekst Ingeborg Volan og Fredrik Johnsen, Sermo Consulting

m
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å få SakEr På trykk
Har du et godt budskap, og saken din faller innenfor 
et eller flere nyhetskriterier, lag en plan for hvordan 
du vil få saken på trykk:

•	 Hvilke medier er mest relevante? Har de dekket 
lignende saker før?

•	 Hvilke journalister eller avdelinger skal du snakke 
med? Kjenner du noen fra tidligere?

•	 Har du statistikk eller forskning som underbygger 
saken?

•	 Har du ideer for hvordan saken kan illustreres 
med bilder eller figurer?

Vær systematisk når du kontakter avisene, og lag 
gjerne et faktaark med en punktliste over de viktigste 
argumentene. Sett deg også i journalistens situasjon, 
og tenk gjennom hvilke spørsmål du ville stilt hvis 
du skulle skrive saken. Å lage et “Spørsmål og svar”-
dokument kan være en god idé.

kamEra går!
Det er i utgangspunktet ingen forskjell på å bli 
tatt opp på kamera og det  å bli intervjuet i andre 
medier. Allikevel er det mange som kvier seg for TV-
intervjuer. Kommer du i en slik situasjon, ha følgende 
i bakhodet:

•	 Ha budskapet ditt klart. I de fleste tilfeller vil du 
ha god tid til å forberede deg til et TV-intervju, og 
bruk denne tiden både til å tenke gjennom hva 
du vil få frem og hvordan du skal få det frem.

•	 Tenk på hvordan du vil fremstå.  Bør du “dresse 
deg opp”, eller passer det bedre å være 
hverdagskledd? Dette bør også passe med 
temaet.

•	 Tenk over hvordan du er komfortabel med 
at intervjuet skal gjennomføres. Er det mest 
behagelig for deg å sitte eller stå? Er kontoret 
deres et passende sted eller er det andre 
settinger som er mer passende.

•	 La journalisten og fotografen gjøre jobben sin, 
men vær gjerne bevisst på kameraplasseringen. 
Et kamera som plasseres høyt og filmer nedover 
vil gi inntrykk av at intervjuobjektet er lite, 
mens et kamera som peker oppover kan gi 

inntrykk av at intervjuobjektet er overlegen og i 
maktposisjon.

•	 Når kameraet går og du får spørsmål, svar klart 
og tydelig, og marker gjerne at du er ferdig 
med å svare. Et journalistisk “tjuvtricks” er å 
holde mikrofonen mot intervjuobjektet etter at 
spørsmålet er besvart, for å “lure ut” mer enn det 
objektet ønsker å si.

•	 Husk at kameraet kan gå selv om selve 
intervjusituasjonen er over. Har du blitt utstyrt 
med mikrofon, husk at denne vil være på til den 
blir skrudd av. Intervjusituasjonen er ikke over før 
journalisten og fotografen har forlatt bygget.

•	 Du kan spørre om sitatsjekk, men ikke forvent 
å få se innslaget før det går på lufta. Du kan 
derimot spørre om å få sitatene opplest eller 
sendt over på e-post. Har du sagt noe som er 
tatt opp er sjansen for at det blir klippet ut eller 
endret liten, samtidig har du heller ingen garanti 
for at det viktigste du sier faktisk kommer med.  
Dette understreker viktigheten av å være godt 
forberedt og å bare snakke om hovedbuskapet.

•	 Du har rett til tilsvar dersom journalisten har 
intervjuet deg før en annen kilde som er i 
opposisjon til dine standpunkt. Dette er de aller 
fleste journalister klar over, men det skader ikke 
å spørre om det er planer om å intervjue flere 
personer.
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å hvilken måte påvirker den europeiske 
politikken situasjonen for unge med 
funksjonshemminger og kronisk sykdom 

i Norge? Hvordan arbeider vår søsterorganisasjon 
i Danmark med temaer som vi brenner for? 
Internasjonalt arbeid har etter hvert blitt et 
svært viktig politisk virkemiddel for aktive 
ungdomsorganisasjoner, og kan gi god avsetning i 
form av økonomisk støtte, politisk slagkraft, og ikke 
minst muligheten til å reise utenlands og bli kjent 
med andre som jobber for samme gruppe.

Det kan ofte virke vanskelig å komme i gang 
med internasjonalt arbeid, og særlig for 
små organisasjoner. Man har et begrenset 
medlemsgrunnlag, og medlemmene har ofte lite tid 
eller ressurser til å drive med frivillig virksomhet. Den 
største utfordringen er ofte å komme i gang, men 
når man har kommet i gang opplever man ofte at det 
flyter av seg selv. 

Internasjonalt samarbeid kan ofte virke som en 
ekstra trigger for frivillig arbeid, da det engasjerer 
medlemmer som kanskje ellers ikke ville engasjert 
seg, og ofte gir muligheter for spennende lærdom 
og møter med søsterorganisasjoner i utlandet. Vi har 

her satt ned noen enkle punkter for hvordan man kan 
starte internasjonalt arbeid:

hvorDan kommE I gang?
•	 Sett dere sammen og snakk om hva dere kan få 

ut av et samarbeid med en søsterorganisasjon i 
et annet land. 

•	 Legg frem et forslag for styret om å vedta at dere 
skal sette i gang. Det er viktig at dette er demo-
kratisk forankret.

•	 Undersøk om det finnes en søsterorganisasjon i 
et av de nordiske landene, for eksempel Danmark 
eller Sverige. 

•	 Send en e-post eller ring dirkete til 
søsterorganisasjonen i det landet dere vil 
samarbeide med. Her kan dere fortelle litt 
om dere selv, og at dere ønsker et møte hvor 
dere kan diskutere et videre samarbeid og 
erfaringsutveksling. 

•	 Finn et tidspunkt som passer for begge parter 
noen måneder frem i tid. Planlegg et møte med 
samarbeidspartneren deres i Norge eller i det 
andre landet.

Nå er det viktig å søke penger til reise og opphold.  
Dere kan for eksempel søke: Clara Lachmanns Fond, 
UD, Aktiv Ungdom eller NORDBUK. 

Nå er dere i gang! Hold kontakt etter møtet og avtal 
gjerne et felles arrangement for medlemmer i begge 
organisasjoner innen noen måneder. 

Har dere spørsmål underveis? Ta kontakt med
Torunn Berg i Unge funksjonshemmede på:
torunn@ungfunk.no 

Internasjonalt arbeid
tekst Torunn Berg og Ane Lindholt

P
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nEttSIDEr 
www.inkluderingsveileder.no
Her kan dere få innspill til hvordan det er mulig å til-
rettelegge for medlemmer med spesielle behov, samt 
se flere eksempler på vellykket inkludering og få tips 
til hvordan dere kan møte nye medlemmer.  

http://www.ungefunksjonshemmede.no/for-
medlemmer/aktivitetsleder Aktivitetsleder er Unge 
funksjonshemmedes aktivitetslederhåndbok. Boken 
er et praktisk verktøy til bruk i organisasjoner som 
avholder sommerleire eller liknende arrangementer. 
 
www.lnu.no/kurs Landsrådet for barne- og 
ungdomsorganisasjoner i Norge (LNU) arrangerer en 
rekke kurs for tillitsvalgte og ansatte i frivillige barne- 
og ungdomsorganisasjoner. Se om det er noen kurs 
som kan være til nytte for deres organisasjon.

hva mED PEngEr?
For å ha aktivitet i organisasjonen er penger ofte 
avgjørende. Det er flere steder det er mulig å søke 
om støtte til kampanjer, samlinger eller andre pros-
jekter. Her er det bare fantasien som kan begrense 
dere, men husk å les retningslinjene til dem dere 
søker hos nøye. Gode søknader som er godt gjen-
nomtenkt er ofte de som får støtte. Se også på 
mulighetene for å samarbeide med andre organisas-
joner dersom det skulle passe.  

Extrastiftelsen helse og rehabilitering 
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering driver tv-
spillet Extra. Overskuddet derfra skal bidra til frivillige 
organisasjoners innsats for å bedre fysisk og psykisk 
helse i Norge. Frivillige, humanitære organisasjoner 
kan søke om midler til definerte prosjekter 
innen forebygging, rehabilitering og forskning. 
Søknadsfristen er 15. juni.
For mer info se www.helseogrehab.no

funksjonshemmedes studieforbund (fS) 
FS gir støtte til opplæringstiltak som kurs og 
studieringer for funksjonshemmede. Støtten 
gis til organisasjoner som er medlemmer av 
FS, men mange av Unge funksjonshemmedes 
medlemsorganisasjoner er medlemmer gjennom sin 
moderorganisasjon.  
For mer info se www.funkis.no 

Stiftelsen Sophies minde 
Stiftelsen fordeler midler til frivillige organisasjoner, 
foreninger og lignende som gjennomfører konkrete 
tiltak for grupper under stiftelsens formål. Tilskudd 
for enkelttiltak er begrenset opp til kr.100 000,-.
For mer info se www.ssm.no  

tUbfrIms 
Halvparten av TUBFRIMs overskudd fordeles 
til organisasjoner som driver helse- og 
trivselsfremmende foretak for barn og unge med 
funksjonshemning. Søknadsfristen er 15. mars.  
For mer info se www.tubfrim.no/soknad.htm 

Ressurssider
 



Ressurssider

Lokalt ungdomsinitiativ 
UNG i Europa gir støtte til grupper av ungdom 
i alderen 15-25 år som vil sette i gang lokale 
prosjekter.
For mer info se www.aktivungdom.eu 

frifond 
Frifond er en statlig støtteordning som gir støtte til 
lokale prosjekter for ungdom under 26 år.  
For mer info se www.frifond.no  

Idébanken 
Denne tilskuddsordningen gir støtte til flerkulturelle 
tiltak blant barn og ungdom. Det kan søkes om støtte 
fra 1 000 til 30 000. Ingen søknadsfrist. Ordningen 
forvaltes av LNU.  
For mer info se www.lnu.no/idebanken  

kulturmidlene 
Støtteordning til kulturprosjekter i barne- og 
ungdomsorganisasjonene. Formålet er å styrke 
og stimulere kulturarbeidet blant barn og unge og 
støtten skal bidra til økt kulturfaglig kompetanse. De 
har cirka 2 millioner til utdeling. Ordningen forvaltes 
av LNU.  
For mer info se www.lnu.no/kulturmidlene 

Sparebankstiftelsen Dnb nor 
Sparebankstiftelsen DnB NOR deler ut 60 millioner 
til allmennyttige formål i 2005. Et av områdene som 
prioriteres er tiltak for barn og unge mellom 13-18 år.  
For mer info se www.sparebankstiftelsen.no 

Storebrands konkurranse 
Storebrand deler ut mellom 10 000,- og 50 000,- 
i støtte til prosjekter innenfor miljø og samfunn, 
utdannelse og utvikling, liv og helse. Skal preges 
av mot og evnen til å tenke nytt og annerledes. 
Søknadsfrist er 30. juni og 31. desember.
For mer info se www.storebrand.no/dukan 

h.k.h. Prinsesse märtha Louises fond 
Gjennom dette fondet kan organisasjoner søke om 
midler til tiltak for funksjonshemmede barn under 16 
år. Søknadsfrist 15. august.
For mer info se www.kongehuset.no  

Legathåndboka 
I Legathåndboken finnes en oversikt over alle 
landets legater og stipender. Mange av disse er 
det også mulig å søke på for prosjekter og tiltak for 
funksjonshemmet ungdom.  
Se www.legathandboken.no eller lån boken på 
biblioteket.
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Om
Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er et 
samarbeidsorgan for funksjonshemmedes 
ungdomsorganisasjoner i Norge. 
Organisasjonen ble stiftet i 1980 og 
har i dag 31 medlemsorganisasjoner. 
Til sammen har disse over 25 000 
medlemmer. Unge funksjonshemmedes 
formål er å sikre deltagelse og 
samfunnsmessig likestilling for ungdom 
med funksjonshemninger og kronisk 
sykdom.

www.ungefunksjonshemmede.no 
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