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En mangfoldig og inkluderende organisasjon 

I dette heftet får du tips og triks til hvordan din organisasjon kan sikre at flest mulig får delta. 

Mangfold og inkludering i studentorganisasjoner varierer stort, og ordene kan forstås ulikt. Med 

utgangspunkt i det, bør man ha samme forståelse for hva mangfold og inkludering er, for å sikre 

nettopp inkludering og mangfold. 

Mangfold er variert og sammensatt. Å sikre et mangfold er å skape rom for at alle kan delta og 

opplever å være inkludert, også de som på en eller annen måte ikke er, eller opplever å være, 

en del av flertallet eller dominerende normer og forventninger.  

Inkludering er en prosess hvor du får med alle grupper i studentmiljøet. Dette betyr å være åpen 

for nye personligheter, kulturer og minoriteter. Å være inkludert innebærer at man opplever både 

tilhørighet og fellesskap med resten av gruppen man er sammen med.  

Mangfold og inkludering kan bidra til at din organisasjon får verdifulle innspill som gjør dere enda 
bedre!  



Inkluderende arrangement 
Hvordan kan du på en best mulig måte arrangere et kurs, et møte eller en sosial kveld som sik-

rer at alle føler seg som en del av det?  

Det kan være lurt å dele planleggingen i tre deler. Det kan være naturlig å tenke på mangfold og 

inkludering både i planleggingsfasen, gjennomføringen og oppfølgingen.  

Her kommer noen tips! 

 
Før arrangementet: 

 Valg av rom: Er rommet vanskelig å finne? Har rommet rullestoltilgang? Må man ha spesi-
ell tilgang for å få deg dit? 

 Språk: Gjør teksten lesbar for alle (fargeblinde, synsvansker osv.) og husk på våre interna-
sjonale studenter 

 Unngå bruk av forkortelser, fremmedord, intern humor og kjønnsbegreper 
 Ha alkoholfokusfrie arrangementer. (Stryk setningen «ta med egen drikke», da det setter et 

alkoholfokus på arrangementet) 
 Husk at alle ikke kan reglene for et formelt møte, gi god informasjon 
 Se om det er andre organisasjoner du kan arrangere sammen med 
 

Under arrangementet: 
 Se individuelle behov og legg til rette om noen har utfordringer 
 Vær imøtekommende mot nye mennesker 
 Husk at folk reagerer forskjellig når de er “nervøse”. Ikke overtolk kroppsspråk 
 Vær oppmerksom på at musikk eller annen underholdning kan virke fremmedgjørende for 

noen 
 Ha “bli-kjent-leker” eller andre tiltak for at alle skal bli trygge og inkludert 
 

Etter arrangementet: 
 Inkluder de nye i det interne på en god måte (ordliste for forkortelser) 
 Ha et sosialt samvær etter endt møte på som er lett å bli med på 
 Husk at selv om de var med én gang, betyr ikke at de må være med på alt - ikke ha for 

høye forventninger 
 Evaluer etter arrangementet hva som var positivt, og hva som kan endres på i fremtiden 



Kommunikasjon 

Alle er ikke like, men alle er velkomne. Her skal du få noen enkle tips til å kommunisere på en 
måte som inkluderer flest mulig.  

Tenke gjennom hvordan du kommuniserer, både internt og utad. Har du for eksempel tenkt på at 
å invitere til øl kan skyve bort de som ikke drikker alkohol? Eller at alle ikke har de samme        
referansepunktene som deg og de du kjenner best?    

Intern kommunikasjon:  

Språket du bruker bør være enkelt og forståelig. Prøv å unngå forkortelser, fagord og stamme-
språk. Ikke ta det for gitt at alle kan det du kan. Målet er at alle du snakker med skal kunne bidra 
inn i diskusjonen.  

Bruk kommunikasjonskanaler som alle er komfortable med å bruke.  

Hvis du kommuniserer med noen som ikke kan norsk, kan det være lurt å skrive på engelsk. 
Kanskje du skal skrive alt på både norsk og engelsk? 

Ekstern kommunikasjon:  

Det er viktig at man kommuniserer på både norsk og engelsk for at flest mulig skal få informasjo-
nen man sprer.  

Det kan være en idé å koble på allerede eksisterende studentorganisasjoner og tillitsvalgte som 
kan være med å spre informasjonen på en god måte.  

Ikke bruk internt språk, ikke bruk referanser du ikke vet at alle forstår og vær sikker på at bud-
skapet du sender ut inviterer flest mulig. Vær bevisst på kulturelle forskjeller som finnes blant 
studentene. 

Huskeliste  

 Kommuniser folkelig, unngå forkortelser og fagord. 

 Snakk på et språk alle forstår og kan relatere seg til. 

 Finnes det andre kommunikasjonskanaler du kan bruke for å nå ut til flere? 

 



Inkluderende representasjon: 

For å sikre at flest mulig får være med å delta er det viktig at man driver aktivt informasjonsar-

beid. På denne måten gir man kunnskap om muligheten til å delta.  

Det kan være en idé å sikre mangfold ved å gi noen minoriteter forrang i en større gruppe. Når 

man diskuterer styresammensetninger eller mangfold i ulike råd, utvalg og grupper, kan det være 

en mulighet å kvotere - altså gi noen avhengig av kjønn eller internasjonal bakgrunn en fast 

plass - for å ivareta en bredest mulig representasjon. Mangfold er nemlig også å ivareta ulike 

perspektiver.  

Det er viktig at man ikke setter ned en gruppe som skal representere noen, uten at de man fak-
tisk skal representere sitter i gruppen. Det ville for eksempel vært rart å diskutere rullestolbruke-
res behov uten at en rullestolbruker deltok i diskusjonen. Derimot kan det være en idé å arrange-
re en dag hvor man prøver ut det å være en rullestolbruker for en dag. På denne måten vil man 
tilegne seg flere perspektiver som i større grad også vil gi en bedre representasjon - fordi man 
forstår utfordringene bedre.  

Det kan også være lurt å starte et samarbeid med institusjonen eller interesseorganisasjoner for 
å hente erfaringer og sikre at de også sørger for en bred representasjon som gjenspeiler stu-
dentmassen.  

Huskeliste 

 Kvotere inn minoriteter kan sikre mangfold i styrer og utvalg 

 Skal du representere noen andre må du innse at du ikke nødvendigvis forstår deres behov 

 Samarbeid med andre organisasjoner, kan dere hjelpe hverandre med rekrutering? 

Organisasjoner som jobber med mangfold og inkludering: 

 Rosa kompetanse (kjønn– og seksualitetsmangfold) https://

foreningenfri.no/artikler/rosa-kompetanse 

 MiRA-Senteret (ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn) 

http://mirasenteret.no/no/ 

 Kif-komiteen (komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning) 

http://kifinfo.no/nb 

 Unge funksjonshemmede (samarbeidsorgan for funksjonshemme-

des barne– og ungdomsorganisasjoner) http://

www.ungefunksjonshemmede.no/ 

 LNU (landsrådet for Norges barne– og ungdomsorganisasjoner) 

http://www.lnu.no/ 



Lett å engasjere seg: 

Skal man skape en følelse av at alle kan bidra og at organisasjonen er inkluderende, er det viktig 

at terskelen for å engasjere seg er lav. Det er også viktig å anerkjenne at engasjement varierer 

fra student til student - og at årsaken til engasjement er varierende. Ofte er enkeltsaker som   

påvirker enkeltpersoner en start for engasjementet.  

At organisasjonen din både er synlig, tydelig i kommunikasjonen sin og tilgjengelig, gjør         
terskelen lavere for at flere både tørr, og vil være med. Det er viktig at det ikke stilles for høye 
krav eller at man må ha en viss kompetanse for å engasjere seg. Det vil skape en barriere for 
engasjement. 

Det enkle er ofte det beste. Kanskje er det sånn at dine medstudenter ikke er aktive fordi ingen 
noen gang har spurt dem om å bli med. Det er lett å fikse, neste gang spør du noen du ikke  
kjenner om å delta. 

Huskeliste 

 Ofte er det enkeltsaker en start for engasjementet.  

 Ikke stil for høye krav til engasjement, alle ønsker ikke å være med på alt. 

 Spør noen du ikke kjenner om de ønsker å delta 

Annen informasjon: 

 Mangfoldsguide - https://www.ressursbanken.no/wp-content/uploads/2013/01/
Mangfoldsguide.pdf 

 Startpakke for åpne og inkluderende organisasjoner - https://www.ressursbanken.no/
wp-content/uploads/2013/01/Startpakke_inkludering.pdf 

 Mini-inkluderingsgude - https://www.ressursbanken.no/wp-content/uploads/2013/01/
Inkludere_funksjonshemmede_hefte.pdf 

Kontakt NSO: 

nso@student.no / 22 04 49 70 

Organisasjonsrådgiver: marie@student.no / 960 44 658 

Velferds- og likestillingsansvarlig: velferd@student.no / 982 25 997 

 


