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I maj 2016 inkom ett politiskt initiativ till Karlstads kommuns kultur- och fritidsnämnd, 
gällande genussmart öppen fritidsverksamhet för barn och unga. Kultur- och fritids- 
förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en arbetsmodell för att verksamheterna inom  
all öppen fritidsverksamhet ska rikta sig till alla barn och unga, oavsett exempelvis köns- 
identitet, kulturell eller etnisk bakgrund och/eller intressen.    

TRIVAS TAR FORM
Arbetsmodellen skulle i grunden uppfylla två kriterier; den skulle fungera för all barn-  
och ungdomsverksamhet inom öppen fritid och den skulle leda till att verksamheten riktar 
sig till alla inom målgruppen. För att se var vi står gjordes under hösten 2016 ett arbete 
med att samla in material. Bland annat genomfördes djupintervjuer med personal på 
samtliga verksamheter och fokusgrupper med barn och ungdomar i alla målgrupper. 
Intervjuerna hade särskilt fokus på tjejer och besökare som idag inte besöker våra verksam-
heter. Material samlades också in från studier och rapporter som berör vår verksamhet. 

Flera studier visade tydliga skillnader mellan vad killar och vad tjejer önskar göra på 
fritiden samt på fritidsgård, där mycket av det som killar uppger återfinns inom öppen fritid 
idag. Liknande mönster gick att finna i de lokala fokusgrupper som genomfördes i Karlstad.

Några tydliga spår kring vad som önskades och vad som behövdes arbeta med blev 
tydliga. Det handlade om trygga miljöer, tydlighet, inbjudande kommunikation, sam- 
verkan, en markering av våra värderingar, barn- och ungdomsinflytande och ett ökat utbud 
av intressanta aktiviteter som utmanar normer. Bland målgruppen lyftes särskilt ett blandat 
utbud av aktiviteter och en känsla av glädje och gemenskap upp. 

De områden som lyftes upp kategoriserades och fångades in i sex fokusområden som 
tillsammans bildar ordet TRIVAS: Trygghet, Relationer, Inflytande, Värdegrund, Aktiviteter 

och Spridning. Eftersom vi ville att dessa ”mjuka” frågor skulle tas på stort allvar bestämde 
vi att dessa fokusområden skulle ligga i ett systematiskt arbete inspirerat av brandskydds-
ronder och liknande.

INLEDNING
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MODELLEN

Modellen TRIVAS består av sex identifierade områden som vi behöver fokusera på för att 
skapa verksamheter som lockar många olika typer av besökare. Varje område är kopplat till 
interna mål och riktlinjer för verksamheten. Inom området finns förväntningar på resultat, 
diskussionspunkter samt tips eller exempel på metoder och tankesätt inom området som 
redan används i några av våra verksamheter. Till varje fokusområde finns även övningar  
och metoder som kan göras på APT eller med besökare i verksamheten. 

Modellen är genussmart då den tar hänsyn till makthierarkier, könsmaktsordning  
samt har ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv. Ett av målen med en genussmart 
arbetsmodell är att öka andelen tjejer i verksamheterna. I TRIVAS fokuseras det dock inte  
på kön utan på en förändring av de normer som kan hindra och begränsa våra besökare, 
oavsett könstillhörighet. 

Arbetet med fokusområdena följs upp enligt ett årshjul. Årshjulet startar med att en 
TRIVAS-rond genomförs där arbetsgruppen kollar av hur arbetet med fokusområdena slagit 
igenom i verksamheten. Detta görs genom en checklista. Checklistan jämförs sedan med 
andra tillgängliga mätinstrument, exempelvis statistik och besökarenkäter, och arbets- 
gruppen upprättar en handlingsplan med de punkter där arbetet behöver förbättras.  
Implementeringen av handlingsplanen pågår till det är dags för TRIVAS-ronden igen.

 
 

Metodbokens upplägg:

Denna metodbok kommer att läggas upp som ett årshjul av modellen. Det betyder att det 
först kommer att komma ett avsnitt om alla fokusområden i TRIVAS med tips på saker att 
göra och frågor att ta upp och diskutera på arbetsplatsen. Därefter kommer exempel på hur 
en checklista och en åtgärdsplan, samt arbetet med detta, kan se ut. Till sist följer förslag  
på bra övningar och metoder som personalgruppen kan använda för att jobba vidare med  
de olika områdena, både i arbetsgruppen och tillsammans med besökare i verksamheten. 

Arbeta med  
TRIVAS

TRIVAS-rond

Utvärdering  
av rond och  

statistik

Åtgärdsplaner

Åtgärder i  
verksamhet
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TRYGGHET

Trygghet handlar dels om de personer som är i verksamheten och dels om de som 
inte besöker våra verksamheter. Vi ska skapa ett klimat där våra besökare känner  
sig avslappnade och har utrymme att vara sig själva. Samtidigt ska vi bygga en tillit 
gentemot de som av olika skäl inte väljer våra verksamheter. Det första besöket hos 
oss ska inge trygghet. 

Bemötande och ordning

När besökare kommer till verksamheten ska de bli hälsade på av personalen. Det 
handlar dels om att bekräfta besökarna som kommer och dels om att visa att vuxna 
är närvarande i verksamheten. Det bästa sättet att göra det är att ha en planlösning 
där minst en ur personalen är placerad så att hen alltid ser entrén. När det inte är 
möjligt bör personalen röra sig i verksamheten så att de regelbundet återkommer  
till entrén. 

En ovillkorlig förutsättning för att miljön i våra verksamheter ska vara trygg är 
att inga kränkningar accepteras. Detta gäller självklart mellan personer i verksam- 
heten, men också i ett vidare perspektiv. Kränkande ord om icke-närvarande personer, 
även till exempel kändisar, ska inte heller accepteras. Kränkande kommentarer eller 
ord som inte riktar sig till någon särskild ska inte heller accepteras. Även saker och 
medier kan innehålla kränkande budskap, vi ska inte, och besökare ska inte heller 
tillåtas, använda material, spel, musik, film eller liknande i verksamheten som 
kränker andra. Vi måste arbeta tillsammans för att bygga en miljö och kultur  
som är snäll och inkluderande. 

Alla verksamheter ska upprätta en gemensam åtgärdsplan för kränkningar och 
följa den när sådana uppstår. Det är viktigt att också besökarna vet vart gränserna 
går och vad konsekvenserna blir.

Tydlighet

För många personer är otydliga instruktioner och röriga intryck starkt kopplat  
till otrygghet. Det kan handla om personer med funktionsvariationer som har svårt 
att själva skapa en överblick eller blir stressade av stökiga miljöer. Tydlighet handlar 
också om att ge alla samma förutsättningar att ta del av information, till exempel 
vilket utbud av aktiviteter som finns och när vi har öppet och så vidare, oavsett 
funktionsvariation, språkkunskap eller läsförmåga. Oro för att inte förstå vår verk-
samhet ska inte utgöra ett hinder för att ta del av vår verksamhet.  

Det ska vara tydligt vilka som är arbetar i verksamheten. Det gör vi genom  
att sätta upp bilder på personalen i entrén och genom att personalen bär profilkläder 
eller brickor. Som komplement till text använder vi oss av bilder.

Inredning

Färg, form och föremål i ett rum påverkar våra föreställningar om rummet – vad 
som går och inte går att göra i det och vem rummet är till för. Möbleringen och 
användningen av ett rum kan också påverka den upplevda tryggheten genom att  
till exempel skapa dolda utrymmen. I våra verksamheter behöver vi ha rum som  
är tillgängliga, där våra besökare känner sig välkomna och som skapar trygghet. 

1. ARBETA MED TRIVAS
T
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Ett första steg för att skapa rum som välkomnar alla är att ge rummen namn som 
inte bestämmer vad man får göra där (jämför till exempel ”pingisrummet” med  
”grå rummet”). Det gör också att personalen kan prata om rum utan att koda dem. 

I våra verksamheter ska vi försöka uppnå en neutral eller normbrytande in- 
redning, samt möblera för trygghet. Alla verksamheter ska utgå från ”Trygg och 
normbrytande inredning”.

Tips!

• Besökare kan skriva in sig – motivera varför och be dem söka upp er.  
Sök aktivt upp de som inte skriver in sig. 

• Hitta strategiska punkter varifrån det finns maximal uppsyn över verksamheten 
och placera någon ur personalen där. Kanske kan man ställa dit ett bord med  
en aktivitet?

• Att arbeta med jack- och skofria lokaler kan vara ett sätt att öka tryggheten.
• Rensa utrymmen på information – bara den viktigaste informationen behöver 

sitta uppe och gärna på samma ställe. Att se olika lappar med instruktioner  
över hela verksamheten kan stressa många och är inte så välkomnande.

• Att ändra inredningen med jämna mellanrum kan vara ett sätt att visa för- 
ändringsbenägenhet och att olika intressen och smaker är viktiga. Tänk på  
att inte möblera om för ofta då det kan skapa otrygghet för personer som  
behöver stabilitet.  

Fundera på:

• Hur kan vi bäst ge en översikt över våra lokaler och aktiviteter så att våra 
besökare hittar? 

• Slutna rum – bra eller dåligt? Smårum med stängda dörrar kan vara både 
positivt och negativt. Fundera på om era smårum används till verksamhet som 
utvecklar era besökare, eller om de blir osynliga vrår där kränkningar kan pågå 
utan att personalen ser. 

• I många av våra verksamheter är killarna de som till störst del använder tv-spel. 
Ett mönster som vi hittat är att i de lokaler där tv-spelet står i öppna rum där 
personalen ofta är spelar fler tjejer tv-spel än i verksamheter där tv-spelen finns  
i slutna rum.

RELATIONER
Relationer är den metod vi har för att uppfylla våra mål och riktlinjer. Relationer  
i det här sammanhanget handlar om våra besökares relationer till varandra, vår 
relation till våra besökare och deras vårdnadshavare eller andra vuxna samt relationen 
till andra förvaltningar, civilsamhället och varandra. 

Relationsskapande verksamhet

Att verksamheten ska skapa relationer innebär både att personalen ska skapa relationer 
till besökare, men också att verksamheten ska skapa förutsättningar för besökarna 
att skapa goda relationer till varandra. Att träffa vänner, gamla och nya, är viktigt 
för besökare i våra verksamheter. Det är därför viktigt att fokusera på verksamhet 
där detta möjliggörs. Alla verksamheter ska eftersträva att skapa en gemenskap  
i sin verksamhet.

R
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Samarbete med skolan
Inom ramen för det uppsökande arbetet är samarbete med skolan en viktig del.  
Att vara närvarande i skolan ger en märkbar effekt på besök i verksamheten. Sam-
verkan med skolan kan se ut på olika sätt. Önskvärt är att arbeta på flera sätt för  
att nå en så bred målgrupp som möjligt. Det kan handla om att informera om vår 
verksamhet i skola, klassrum och på föräldramöten, men också att vara närvarande  
i skolaktiviteter som temadagar, elevråd med mera. 

Det kan också vara relevant att samarbeta med andra förvaltningar och verksam-
heter, vilket kan ske på liknande sätt som samarbetet med skolan.

Samverkan med civilsamhället

Att samverka med studieförbund, föreningar, organisationer med mera behövs för  
att dels tillgodose ett brett utbud av aktiviteter, dels för att kunna lotsa besökare 
både till och från våra verksamheter. 

Samverkan med vårdnadshavare och andra vuxna

En bra relation med vårdnadshavare och närstående vuxna är viktigt för ny- 
rekrytering och för relationen till nuvarande besökare. Det kan handla om att nå  
ut till vuxna med information om vår verksamhet, men också om att bjuda in och 
göra aktiviteter för vuxna för att visa vår verksamhet.

Gemensamma aktiviteter

Vi behöver också samverka med varandra för att få ut maximalt av våra verksam- 
heter. Dels behöver vi kunna slussa besökare mellan våra verksamheter och dels  
kan vi skapa spännande möten mellan olika målgrupper i våra verksamheter. 

Tips!

• Om du ska starta en ny aktivitet, grupp eller liknande, kan du inkludera  
personer från fler verksamheter? Kolla intresset hos dina kollegor

• Har ni besökare som vill utvecklas utanför den egna verksamheten? Kanske  
kan de göra något inom sitt intresseområde i en annan verksamhet och/eller  
för en annan målgrupp?

• Samverka kring aktiviteter med andra verksamheter och områden och bjud  
in varandra till era verksamheter. Kanske kan en kollega precis det som era 
besökare vill lära sig? 

Fundera på:

• Hur gör vi för att skapa känslan av gemenskap hos våra besökare? 
• Vilken typ av aktiviteter gör vi och hur påverkar de relationerna mellan  

besökare? Fundera kring avvägning mellan tävlingar och samtalsskapande 
aktiviteter till exempel. 

• Vilka föreningar och organisationer finns i lokalt, regionalt eller nationellt som 
tar tillvara på intressen som finns i er verksamhet? Hur skulle samarbete med dem 
kunna se ut? 
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INFLYTANDE
För att kunna ha en besöksstyrd verksamhet där delaktighet och inflytande används 
för att forma innehållet krävs en insats både från besökare och från personal. 

Besökare behöver informeras om sina möjligheter att utöva inflytande, upp- 
muntras att vara delaktiga i verksamheten och få hjälp och stöd att producera 
verksamhet. Personer inom verksamhetens målgrupp behöver också få information 
om möjligheten att använda öppen fritid som en arena för egenproducerad fritid. 

Personalen behöver ha kunskap att möta upp besökarnas behov av handledning 
samt ha kunskaper i hur man driver projekt och söker pengar. 

Viktigt att tänka på är att alla besökare inte utövar inflytande på samma sätt. 
Personalen behöver därför vara lyhörd för och kunna se olika typer av försök till 
delaktighet från besökare. Att ta upp förslag under ordnade former som till exempel 
ungdomsråd är bra, men det kan inte vara det enda sättet att få utöva inflytande på. 

För att idéer ska kunna växa hos våra besökare behövs också en verksamhet som 
uppmuntrar till eget tänkande och kreativitet. En verksamhet som inte efterfrågar 
besökares idéer och där regelstyrda aktiviteter är i majoritet kommer antagligen  
ge mindre inspiration till idéer än verksamheter där kreativitet och nytänkande  
står i fokus. 

Tips!

• Arbeta med inflytande i samarbete med skola eller andra berörda verksamheter 
för att visa upp möjligheterna. Kanske vill elever inom ramen för till exempel 
estetiska ämnen ordna utställning eller uppträdande i er verksamhet? Eller 
erbjud möjligheten att ordna aktiviteter för att få in pengar till klasskassan. 

• Utnyttja möjligheten att ta emot feriearbetare, praktikanter eller prao och ge 
dem i uppgift att producera verksamhet.

• Ta tillvara på alla chanser att utmana era besökare att tänka själva och vara 
kreativa, i allt från att hitta på egna regler i spel till att inte servera färdiga  
svar och lösningar. 

Fundera på:

• Hur ser och bemöter vi besökares initiativ och idéer?
• Hur väcker vi våra besökares kreativitet och lust till delaktighet?
• Hur kan vi i alla våra verksamheter samordna våra sätt att ge besökare en bra 

grund att stå på gällande inflytande?

VÄRDEGRUND
Att arbeta i en värdestyrd verksamhet innebär att vår värdegrund ska märkas. Det 
är vi som bär upp värdegrunden genom vårt dagliga arbete och vårt bemötande.  
Det innebär att all personal oavsett anställningsform ska känna till vår värdegrund, 
våra riktlinjer och agera efter dessa dokument. Vi ska vara goda förebilder gällande 
den grundläggande tryggheten genom att stå upp mot sexism, homofobi och andra 
kränkningar och alltid försvara de mänskliga rättigheterna. 

Vi ska också själva vara förebilder och exempel på att normbrytande val är 
möjliga, genom att till exempel alla i personalen turas om att utföra olika arbets-
uppgifter och vara med i olika aktiviteter.

V

I
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Normkritik som arbetsmetod
Normer utgår från idén om att det finns något som är normalt och något som är 
onormalt vilket skapar strukturer som diskriminerar. Normkritik är ett förhåll-
ningssätt som belyser normer och hur de kan inkludera och/eller exkludera. Inom 
normkritiken fokuseras det därför inte på den eller de som avviker från normen, 
utan på hur normen exkluderar. Det räcker därför till exempel inte med att förbjuda 
eller tillrättavisa uttryck för våld, sexism, rasism, homofobi eller andra typer av 
förtryck för att komma tillrätta med dessa. Vi måste också komma åt normerna  
som ligger bakom de kränkande behandlingarna. Det gör vi genom ett främjande 
arbete med normkritik som grund. 

Tips!

• Sätt upp värdegrunden, riktlinjerna och barnkonventionen synligt så att  
personalen påminns om den.

• När ni planerar verksamheten – kontrollera att era planer stämmer mot värde-
grund, riktlinjer och barnkonvention.

• Ha en turordning eller rutin, till exempel knyta vissa jobbpass till vissa  
uppgifter, för hur ni delar upp sysslor. Exempelvis stå i café, vara med på  
idrott, baka och så vidare så att alla syns i olika sammanhang. 

• Alla gör eller säger något som upprätthåller normer ibland, det gör inget. 
Använd dessa tillfällen till att visa och diskutera kring att vi alla är människor 
som påverkas av normer. 

Fundera på:

• Hur kommunicerar vi värdegrund och riktlinjer på ett sätt som är anpassat efter 
våra besökares förmågor och behov? 

• Vem och vad är norm i vår verksamhet? Vem och vad inkluderas eller exkluderas 
i normen?

AKTIVITETER

Med aktiviteter avses här både sådant som finns att göra i verksamheten, till exempel 
material, viss inredning och händelser som besökare kan vara med i. I största möjliga 
mån ska besökare initiera och driva verksamhetens aktiviteter, men personalen 
behöver kompensera så att innehållet inte blir för ensidigt.

Ett blandat utbud

För att så många som möjligt ska kunna känna sig hemma i våra verksamheter  
och hitta något att göra behöver vi ha ett brett utbud av aktiviteter. Aktiviteter både 
i den öppna verksamheten och i gruppaktiviteter ska innehålla olika delar, allt från 
idrott och lek till kultur. 

Det behöver också finnas en blandning mellan olika aktivitetsformer. Den helt 
öppna verksamheten fungerar inte lika bra för personer som behöver och vill ha 
struktur och tydlighet. Innehållet i utbudet behöver också spegla trender i samhället 
och behoven hos våra besökare och potentiella besökare, varför utbudet kan behöva 
förändras över tid. 

A
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Att kunna orientera sig i utbudet är också viktigt. Om våra besökare inte vet vilka 
möjligheter som finns till olika aktiviteter kan de inte heller göra val. Om man 
kommer som ny till vår verksamhet ska det vara lätt att förstå hur och när man kan 
göra olika aktiviteter. 

Normbrytande aktiviteter

Att göra normbrytande aktiviteter handlar om att utmana våra besökare. Det norm- 
brytande kan vara att introducera en aktivitet för en grupp som vanligtvis inte 
utövar den eller att blanda till exempel maskulina och feminina uttryck i samma 
aktivitet.

Riktade aktiviteter

Riktade satsningar kan användas för att nå underrepresenterade grupper inom ett 
område, exempelvis om få tjejer ägnar sig åt en viss aktivitet. En riktad satsning 
behövs oftast inte till de som redan dominerar en verksamhet. Möjligtvis kan detta 
göras för att rikta fokus mot ett område som den dominerande gruppen vanligtvis 
inte ägnar sig åt. Riktade satsningar görs inte för nöjes skull utan för att uppnå 
exempelvis jämn könsrepresentation. 

Vid riktade satsningar, försök att inte utgå från stereotypiska antaganden om  
vad gruppen vill ha, utan fråga istället de som är tänkta att nås av satsningen vad  
de vill ha. 

När ni marknadsför riktade satsningar ska ni fokusera på vad aktiviteten inne-
håller, inte vilka den riktas till. Det är bättre att skriva till exempel ”Workshop  
i hiphop och rap, för de som definierar sig som tjejer ” än ”Tjejdag - vi provar  
hiphop och rap”. Det är intressena som i första hand ska locka till aktiviteten, inte 
könstillhörigheten. 

Tips! 

• Planera aktiviteter tillsammans med annan personal, eller allra helst tillsammans 
med besökare för att få fler ögon på verksamheten – då blir det inte bara sådant 
som en person tycker är kul.

• Prova att ta bort aktiviteter och ersätt med nya. Om det blir mycket protester 
skapas bara en bra grund för besökarna att utöva inflytande.

• Tidsbegränsa aktiviteter. Antingen till vissa dagar (exempelvis att spela pingis  
på torsdagar) eller till en tidsperiod (under april finns tillgång till pingis, under 
maj ersätts detta med dansmatta). 

• Hjälp med jämna mellanrum era besökare att prova nya aktiviteter genom att 
sänka trösklarna: ha ett prova på-tillfälle, ta bort prestationskraven med mera. 

Fundera på:

• Hur ser avvägningen ut hos er mellan tävling och samarbete? Hur påverkar tävling 
respektive samarbete gemenskapen och relationsbyggandet i verksamheten? 

• Vilka aktiviteter dominerar era rum? Hur mycket plats får de olika aktiviteterna 
ta och är de lika lättillgängliga? 

• En del tycker att det är obehagligt att prova nya saker om det finns risk att göra 
fel eller göra bort sig inför andra, hur kan ni se till att besökare kan prova era 
aktiviteter utan denna press och oro? 
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SPRIDNING
Det absolut bästa sättet att nå ut med vår verksamhet är mun-till-mun och genom 
personliga kontakter med barn, vuxna och yrkesverksamma. Detta gör vi genom 
relationskapande och genom att etablera ett bra rykte som ett tryggt, inkluderande 
och roligt fritidsalternativ. Som ett komplement till detta behöver vi marknadsföra oss.

Marknadsföring

När vi arbetar med marknadsföring, oavsett om det är trycksaker eller digitalt, så 
ska de bilder vi väljer inkludera ett så brett urval av vår potentiella målgrupp som 
möjligt. Våra besökare ska kunna känna igen sig i vår marknadsföring. Det innebär 
att vi ska eftersträva att i vår sammanlagda marknadsföring ha bilder där fler kön  
än ett representeras, där personer med funktionsvariation förekommer, där personer 
med olika etniska bakgrunder förekommer och så vidare. Bilder ska också vara 
normbrytande – inte stereotypa. Det räcker alltså inte med att exempelvis se till  
att de är lika många killar och tjejer på våra olika affischer, de ska också göra saker 
som inte spär på fördomar och könsstereotyper. 

Bilder är ju inte bara foton föreställande människor, fundera också på hur ert 
övriga bildspråk (färg, form med mera) ser ut och vem som lockas av det. 

När vi använder text för att nå ut behöver vi fundera på behoven hos vår mål-
grupp. I vissa fall kan svensk text behöva kompletteras med text på ett annat språk 
och eller tydliggörande bilder. När vi uttrycker oss i text ska målet alltid vara att 
hålla texten så kort och kärnfull som möjligt. 

För att nå så många som möjligt är det bra att använda olika marknadsförings- 
kanaler, gärna med hänsyn till den målgrupp man riktar sig till.

Utåtriktade aktiviteter

Utåtriktade aktiviteter är ett annat sätt att marknadsföra sin verksamhet. Om det 
finns lämpliga forum att visa upp verksamheten i, exempelvis mässor, områdes- 
arrangemang med mera är det bra. Att personalen medverkar i olika nätverk där  
det finns chans att få berätta om verksamheten är också en bra chans till spridning. 

Tips!

• Gör normbrytande affischer genom att blanda formspråk och innehåll, exempel-
vis en rosa affisch om en Fifa-turnering. 

• Olika målgrupper kan behöva olika sätt att nås, kanske är det större chans att  
nå vissa genom personliga brev medan andra lättast hittas i olika nätforum? 
Fundera över er målgrupp och hur den bäst nås. 

• Ge chansen till besökare att få regelbundna uppdateringar om er verksamhet! 
Kanske kan man skicka ut månadens aktiviteter per post, brev till skolan, sms 
eller mejl till de som önskar?

Fundera på:

• Vad signalerar vi med vår nuvarande marknadsföring? Stämmer det med vad  
vi vill säga?

• Vilka i vår målgrupp når vi inte? Var finns de vi inte når? Hur kan vi utforma 
marknadsföringen så att den passar de vi inte når?

S



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

 Alla ska TRIVAS 13



14 Alla ska TRIVAS

TRIVAS-rond är checklistor som bygger på fokusområdena. De innehåller tydligt  
definierade förväntningar på verksamheterna utifrån hur fokusområdena är beskrivna. 
Ronden genomförs av personalen i varje verksamhet Personalen ska då gå igenom check- 
listorna och diskutera huruvida de uppfyller varje punkt eller inte, och lämna en  
kommentar kring hur de tänker. Listorna lämnas till ansvarig samordnare för TRIVAS. 

Exempel på en checklista i TRIVAS-rond (övriga checklistor finns som bilaga):

2. TRIVAS-ROND 

VÄRDEGRUND

Kunskaper Ja Nej Kommentar:

Synliggörande Ja Nej Kommentar:

Värdegrundsarbete Ja Nej Kommentar, om ja,  
ge exempel:

Personalen känner till värdegrunden 

Personalen är förebilder gällande 
värdegrunden

Personalen har ett normkritiskt  
förhållningssätt

Personalen varierar synliga  
arbetsuppgifter med varandra

Värdegrunden kommuniceras till  
våra besökare på plats

Värdegrunden återspeglas  
i aktiviteter

Personalen har kunskaper  
i normkritik 

Personalen bryter normer med  
sitt deltagande i aktiviteter

Värdegrunden kommuniceras till  
våra besökare på hemsida och  
sociala medier

Ett normkritiskt arbetssätt  
återspeglas i aktiviteterna
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Efter att ronden genomförts går personen som samordnar arbetet med TRIVAS genom alla 
checklistor. De områden där personalgrupperna svarat nej granskas. Att ha svarat ”nej” på 
en fråga i checklistan innebär inte automatiskt att en åtgärd behöver genomföras, det beror 
också på verksamhetens förutsättningar. Som regel bör dock de flesta verksamheter kunna 
svara ”ja” på frågorna. 

Resultatet av TRIVAS-ronden bedöms tillsammans med tillgängliga mätinstrument.  
Det kan vara statistik för det gånga året och besöksenkäter. Det är bra om besöksenkäter  
tar upp frågor som rör områdena i TRIVAS. 

En kort utvärdering sammanställs därefter och lämnas tillbaka till arbetsgruppen.  
I sammanställningen ingår en bild över besöksantalet, fördelat på killar och tjejer, hur 
svaren på besöksenkäten kan tolkas utifrån TRIVAS, vilka punkter från checklistan som  
inte är uppfyllda och vad arbetsgruppen ska arbeta vidare med utifrån detta. Om det är 
stora skillnader mellan hur arbetsgruppen svarat i ronden och hur besökare har svarat  
i besöksenkäten ska detta också tas med.

3. UTVÄRDERING AV ROND OCH STATISTIK



16 Alla ska TRIVAS

När arbetsgruppen i en verksamhet har gjort en TRIVAS-rond och fått sina svar, till- 
sammans med tillgängliga mätinstrument, utvärderade är det dags för arbetsgruppen  
att göra en åtgärdsplan utifrån svaren (Åtgärdsplanen finns som bilaga). Arbetslagen 
diskuterar hur de vill gå tillväga för att åtgärda de utvalda punkterna och beskriver  
därefter dessa åtgärder i planen, samt vad arbetsgruppen behöver för att kunna utföra 
åtgärderna. På åtgärdsplanen går det även att ange vilken prioritering åtgärden har, så  
att arbetsgruppen kan sortera bättre bland sina åtgärder. Alla åtgärder i planen bör dock 
vara aktiva under det kommande året. 

4. ÅTGÄRDSPLANER 

 
ÅTGÄRDSPLAN

Ringa in den kategori som åtgärden berörs av.

Trygghet       Relationer       Inflytande       Värdegrund       Aktiviteter       Spridning

Område att åtgärda

Beskriv kort problemet 
eller området som ska 
åtgärdas.

Åtgärd

Beskriv vad åtgärden 
är och hur den ska 
genomföras till  
exempel:
• börja med
• sluta med
• fortsätta med.

Åtgärder internt

Beskriv personalens 
ansvar gällande åtgär-
dens grnomförande.

Åtgärder med  
extern hjälp

Beskriv vilken extern 
hjälp som önskas 
samt av vem.

Prioritet (låg)    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    (hög)
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Vilka åtgärder som ska utföras enligt planerna är olika beroende på behov och för- 
utsättningar. Nedan följer dock ett antal övningar som går att göra i arbetsgruppen och/
eller med deltagare i verksamheten. Dessa kan vara ett sätt att starta upp arbetet med de 
olika områdena. De är sorterade efter område men några övningar berör flera områden på 
samma gång.

JOBBA VIDARE MED TRYGGHET
Här följer metoder och/eller övningar inom ämnet. Vissa går bra att göra i personalgruppen, 
andra funkar bäst att göra med besökare. Många övningar kan ni göra i både personalgrupp 
och med besökare.

Tydlighet och bemötande

Den första övningen kan personalen göra för att få nya perspektiv på hur deras verksamhet 
kan upplevas.

Första intrycket

Samla personalen utanför er verksamhet. Börja utanför dörren om er verksamhet börjar vid 
ytterdörren eller utanför området om er verksamhet börjar med en utomhusyta. Sudda ut  
er kunskap kring vad er verksamhet är och gör. Föreställ er att ni är en person ur er mål-
grupp som besöker er verksamhet för första gången. Gå igenom verksamhetens alla ytor  
och fundera på frågorna nedan. Diskutera sedan i gruppen.  

Fundera också på om det gör någon skillnad om den person ni föreställer er vara har  
ett annat kön, en funktionsvariation, en annan ålder, annan etnisk/kulturell bakgrund, 
pratar ett annat språk och så vidare. 

1. Vart ska jag ta vägen (är det tydligt hur/var man ska gå)?
2. Är jag välkommen (vem får vara här)?
3. Vad kan jag göra här?
4. Vad är villkoren för att göra något här?
5. Hur känns det att vara här (vad upplever jag med mina sinnen)?

Diskutera och sammanfatta i gruppen vad ni kom fram till. Vad händer om man byter 
tänkt person? Finns det åtgärder som behöver göras? 

Inredning och miljö

Den första metoden är ett praktiskt sätt att titta på hur yta fördelas i verksamheten och kan 
användas som underlag för diskussioner i personalgruppen om vilka aktiviteter/målgrupper 
man vill satsa på. De andra metoderna är främst sätt att involvera besökare i verksamhetens 
miljö och inredning. De kan användas i verksamhet med besökare eller i samarbete med 
exempelvis skola.

Vem får plats?

Gör en förteckning av era verksamhetsytor indelade i exempelvis rum eller avgränsade 
uteområden (exempelvis ”fotbollsplan”, ”sandlådeområde” och så vidare). Ta inte med rum 
som saknar verksamhetsbaserad användning, exempelvis korridor och toalett. Beskriv vilka 

5. ÅTGÄRDER I VERKSAMHETEN
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aktiviteter som finns i rummet, exempelvis bord för skapande, sittgrupp, scen med mera. 
Uppskatta hur stor del i procent av rummets totala yta som aktiviteten tar. Om ett rum 
används till i huvudsak en aktivitet räknas detta som 100 procent. Om ett rum används  
till flera aktiviteter anger ni procentdelen efter hur ofta de olika aktiviteterna utförs. 

Rita upp ytorna som fyrkanter som de ungefärligt förhåller sig storleksmässigt till 
varandra. De ska alltså inte ritas som en planritning. Kopiera eller rita fler skisser över  
rutorna. Fyll i fyrkanterna efter procentuppdelningen och någon av kategorierna nedan.  
Fyll i flera papper där ni utgår från olika kategorier.

 

Hur stor del av ytorna används till aktiviteter som uppmuntrar till:
• Tävling/spel (färg 1) eller Skapa/kultur (färg 2)?
• Rörelse (färg 1) eller Stillasittande (färg 2)?
• Kreativitet/eget tänkande (färg 1) eller Regelanpassning (färg 2)? 

Fundera också på hur ytorna används för aktiviteter som:
• Kräver förkunskap (färg 1) eller kan göras utan instruktion (färg 2)?
• Bidrar till gemenskap (färg 1) skapar rangordning eller värdering (färg 2)?
• I samhället anses maskulint kodade (färg 1) eller feminint kodade (färg 2)?

Diskutera vilka färger som dominerar på de olika papprena/utifrån de olika kategorierna.  
Utifrån de resultaten ni fick, hur är balansen i era verksamhetsytor? Finns det saker att 
ändra på och/eller ta hänsyn till eller är ni nöjda?

Modellbygge

Låt besökarna bygga modeller av lokalen/verksamheten. Detta kan göras på många olika sätt: 
besökarna kan få kartonger som symboliserar olika rum som de inreder själva genom att 
bygga möbler – de gör då de rum/aktiviteter de själva önskar skulle finnas på gården. Det går 
också att göra en större planritning på lokalerna som besökarna får fylla i själva – antingen 
genom att rita direkt på planritningen eller rita möbler, klippa ut och placera ut dem.

Yta 1Yta 1
Biljardbord 40%
Sittytor  60%

Yta 2
Skapande 100%

Yta 3
Tv-spel  100%

Yta 4
Pingis  80%
Dans  20%

Yta 1

Yta 4

Yta 3Yta 2 Yta 3Yta 2

Yta 1

tävling/spel skapa/kultur

Yta 4
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Collage
Jobba med collage för att få era besökares tankar kring hur de vill att de ska se ut i er 
verksamhet. Låt dem klippa ut färger, mönster, möbler, aktiviteter med mera och klistra 
upp på papper. Det går att göra ett stort collage tillsammans, flera små collage, collage för 
varje rum/område eller ett som representerar hela verksamheten. 

Fotopromenad 

Ge besökarna en kamera och låt dem går runt i verksamheten och fota det som de reagerar 
på. Det kan vara sådant de tycker är extra bra, sådant de inte gillar, där de brukar vara, där 
de skulle vilja vara med mera. Titta på bilderna tillsammans och låt dem berätta hur de 
tänker. 

JOBBA VIDARE MED RELATIONER 
Här följer metoder och/eller övningar inom ämnet. Vissa går bra att göra i personalgruppen, 
andra funkar bäst att göra med besökare och många kan ni göra i både personalgrupp och 
med besökare. 

Relationskapande verksamhet

Här följer ett antal metoder/övningar som främst kan användas i verksamhet för att skapa 
mer gemenskap. 

Gemensamma symboler

Låt era besökare vara med och skapa gemensamma symboler i er verksamhet. I verksam- 
heter för yngre kan det till exempel handla om att designa en flagga eller symbol, i verk-
samheter för äldre kanske det funkar bättre att hjälpas åt att designa en väggmålning eller 
liknande. Låt så många som möjligt vara med i processen med designen, till exempel genom 
att samla in skiss-förslag eller förslag beskrivna i ord. Tidsbegränsa gärna flaggan/symbolen/
väggmålningen, till exempel till ett år (eller kanske en högstadieperiod på tre år för en 
väggmålning), så att nya besökare får chans att vara med och forma dem. 

Delaktighetsvägg

Uppmuntra era besökare att dela med sig av åsikter och tankar genom en vägg där ni ställer 
frågor de kan svara på. Det kan vara en vägg där de sätter upp post it-lappar, en tavla att 
skriva på eller liknande. Arbeta gärna med positiva frågor av typen ”vad gör dig glad?”, 
”vad är det bästa med ditt bostadsområde?” eller liknande. Byt frågor med jämna mellan-
rum. 

Samverkan

Här följer metoder som personalgruppen kan använda för att hitta parter att samverka med.

Områdesspaning

Rita upp en cirkel på ett papper. Cirkeln representerar er verksamhet. Rita större cirklar 
runt den innersta cirkeln i tre eller fyra lager. I den andra cirkeln skriver ni upp vad som 
finns i den direkta närheten av er verksamhet, exempelvis bostadsbolag, bostadsrätts- 
föreningar, skola med mera. I den tredje cirkeln skriver ni vad som finns i närområdet, 
exempelvis affärer, företag, föreningar med mera. I den yttersta cirkeln skriver ni sådant  
som finns området som utnyttjas av exempelvis föreningar eller organisationer (även om 
föreningens lokaler inte finns i ert närområde), till exempel idrottshallar eller möteslokaler. 
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Gå igenom allt ni listat och brainstorma kring sätt att samverka med dem (förutsätt att  
de är samarbetsvilliga). Skriv ner något på alla punkter, även om ni tycker att sätten känns 
orealistiska eller konstiga. Välj de bästa sätten och gå vidare med dem.

Konkurrentspaning

Fundera på vilka era största konkreta konkurrenter är. Vilka andra föreningar, företag eller 
verksamheter går er målgrupp till på fritiden? Skriv ner dem på en lista. Skriv ner vilka 
deras styrkor är; vad det är som lockar er målgrupp till dem. Diskutera era styrkor i för- 
hållande till deras; kompletterar ni andra aktörer och finns det något ni kan lära av dem?

Diskutera hur ni skulle kunna samarbeta, utifrån era styrkor, med dessa aktörer på ett 
sätt som gynnar er målgrupp.

JOBBA VIDARE MED INFLYTANDE 
Här följer metoder och/eller övningar inom ämnet. Vissa går bra att göra i personalgruppen, 
andra funkar bäst att göra med besökare och många kan ni göra i både personalgrupp och 
med besökare. 

Inflytande och delaktighet

Här följer en övning som kan användas för att starta samtal och tankar om inflytandeformer 
och delaktighet bland personal och besökare. 

Rutininventering

Gör en lista över de rutiner eller andra bestämmelser ni har i verksamheten; det gäller 
formella, informella, tillfälliga och permanenta sådana. Diskutera era rutiner och/eller  
regler och fundera på:
• Om era bestämmelser är förutsägbara?
• Om ni kommunicerar dem på ett sätt som är begripliga för besökarna?
• Om de upplevs rättvisa eller orättvisa?
•  Om era besökare haft möjlighet att påverka dem? 

Gör om möjligt samma sak i en grupp ungdomar, låt då dem lista era rutiner och  
bestämmelser. 

Att skapa en verksamhet som föder idéer och kreativitet

Här följer metoder som kan användas för att skapa en verksamhet där besökare uppmuntras 
att utveckla egna idéer och vara kreativa.

Inspirationsbomb

Idéer föds ofta när vi utsätts för nya intryck. Ordna inspirationskvällar för era besökare där 
ni översköljer dem med exempel på nya eller ovana aktiviteter. Detta kan göras på olika sätt, 
till exempel genom att visa Youtube-klipp eller visa bilder på människor som gör aktiviteter 
som är görbara i er verksamhet. 

Upp-och-nervända verksamheten

Vänd upp och ner på (delar av) verksamheten för en dag för att få era besökare att se verk-
samheten ur andra synvinklar. Det kan vara allt från att göra en tillfällig ommöblering eller 
ta bort saker de är vana vid till att insistera på att besökarna måste hitta på egna regler när 
de spelar spel, pingis med mera.
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Sätt att utöva inflytande/delaktighet
Här följer metoder som kan användas för att få deltagare engagerade i verksamheten  
och som uppmuntrar dem att uttrycka sina åsikter.

Bildröst

Om ni har svårt att få era besökare att formulera vad de vill/tycker i en viss fråga kan vara 
värt att prova att låta dem uttrycka sig på ett annat sätt. Att jobba med foto för att uttrycka 
sina åsikter kan vara ett sätt. Bestäm tema för uppgiften/frågan, exempelvis ”höstlov”, ”vad 
får mig att må bra?”, ”ny inredning” med mera. Be besökarna att fota eller hitta bilder som 
beskriver deras tankar och åsikter. Detta kan göras under en längre tidsperiod (då kan de 
använda egen utrustning) eller gör det tillsammans direkt (då kan ni stå för utrustning). 
Titta på bilderna tillsammans, antingen i helgrupp eller i mindre grupper, och be dem  
som lämnat bilden berätta hur hen tänker. Var noga med att återkoppla till personen som 
lämnat bilden om hur hens åsikter tas tillvara. 

För yngre besökare kan det också fungera att göra denna övning men istället be dem  
rita teckningar på tydliga teman.

Frågevägg

För att hålla liv i frågan kring delaktighet kan det i verksamheten finnas en yta/aktivitet 
som efterfrågar besökarnas åsikter i olika frågor. Ett sätt att göra detta är genom en fråge-
vägg. Det kan vara vägg med svarta tavlan-färg, en vit yta att sätta post-its på, en brevlåda 
eller något helt annat. Kommunicera ut frågor som ofta byts, det kan ha med aktiviteter  
att göra (”vad ska vi göra på lördag?”), med verksamheten överlag (”vad ska vi ha i XX-
rummet?”) eller grubblande frågor (”hur vill ni må hos oss?”) Var noga med att redovisa  
hur ni använder åsikterna/idéerna.

JOBBA VIDARE MED VÄRDEGRUND 
Här följer metoder och/eller övningar inom ämnet. Vissa går bra att göra i personalgruppen, 
andra funkar bäst att göra med besökare och många kan ni göra i både personalgrupp och 
med besökare.

Värdegrund och kommunikation

Här följer övningar som kan användas för att starta diskussioner om värdegrund. Den första 
är bra att göra i personalgruppen, de andra kan också användas för att arbeta med värde-
grund i verksamheten.

Kommunikationskoll

Hur märks våra mål och riktlinjer i verksamheten? Gör en lista där ni brutit ner värde- 
grunden i punkter. Diskutera alla värdeord i personalgruppen utifrån hur de märks  
i bemötandet, i marknadsföring, i lokalen och i aktiviteter. 

Värdegrundsbarometer

Ta reda på vad orden i vår värdegrund betyder för oss och våra besökare. Använd någon  
av metoderna för delaktighet och inflytande som beskrivs ovan för att ta reda på vad era 
besökare behöver för att känna att verksamheten lever upp till sin värdegrund.

Tema: mänskliga rättigheter

Arbeta med mänskliga rättigheter och/eller barnkonventionen som ett tema under en längre 
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tidsperiod. Sätt upp ett urval av de mänskliga rättigheterna i verksamheten i text. Låt 
besökare vara med och skriva/illustrera de olika artiklarna. Väv in artiklarna löpande  
i verksamheten till exempel genom att ha skapande verksamhet som utgår från utvalda 
artiklar, ordna quiz kopplade till rättigheterna, se film som kan kopplas till någon artikel 
med mera. 

Normdykning

Fundera på vad begreppen i er värdegrund betyder. Brainstorma kring vilka normer  
i samhället som ligger bakom förekomsten av vart och ett av begreppen och alltså möjlig- 
gör dem. Gör en lista eller mindmap över normerna kopplade till begreppen. Vilka av dessa 
normer finns i er verksamhet eller bland besökarna i er verksamhet? Fundera kring vad ni 
kan göra för att bryta eller få bort dessa normer.  

 

Normkritik

Här följer övningar som kan användas för att arbeta praktiskt med normkritik, både  
i personalgrupp eller i grupp med besökare.

Normkolla verksamheten

Ställ er i hallen på er verksamhet. Fokusera bara på det ni kan uppleva med era sinnen och 
försök att tänka bort sådant ni vet om verksamheten. Gå igenom och observera rummen 
och skriv ner era observationer. Om ni behöver kan ni ta hjälp av frågorna nedan:
• Finns det information som talar om vad verksamheten går ut på/vad man kan göra?
• Vilka färger är det på väggarna?
• Vilka färger är det för övrigt inrett med?
• Vilka saker/möbler finns som kan användas i verksamheten?
• Vilken stil har möblerna/inredningen?
• Vad föreställer bilder/tavlor? 

Sammanställ och analysera era anteckningar. Vilka färger dominerar? Vilken stil är det 
inrett i? Vilka möjliga aktiviteter syns? Är helhetsintrycket överlag gulligt eller tufft? 
Trendigt eller otrendigt? Ljust eller mörkt? Barnsligt, ungdomligt, vuxet eller gammalt? 
Fräscht eller slitet? Nyskapande eller vardagligt? 

Ta ut de centrala delarna i hur er verksamhet se ut. Fundera över vad man ska tycka om 
för att lockas av er verksamhet. Fundera över den typiska personen som har en sådan smak/
sådana intressen. Beskriv denna person. Denna person är normen i er verksamhet. Fundera 
och diskutera fördelar och nackdelar med att er norm ser ut på detta sätt. 

Normer

Vithetsnorm.
Hetronorm, tvåkönsnorm.

Tvåkönsnorm, traditionella  
genusnormer.

Normerna återfinns i:
• vårt filmotek
• vår personalstyrka
• viss besökarkultur.

Värdegrund–Begrepp

Stå upp mot:
rasism
homofobi.
Jobba för:
jämställdhet
(arbeta mot ojämställdhet).

Exempel:
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Medienormer
Ta i er verksamhet fram de två vanligaste/mest använda tv-spelen, filmerna, brädspelen  
eller liknande och diskutera dem utifrån följande frågor:
• Finns män representerade? Vilka egenskaper har de? Gör en lista.
• Finns kvinnor representerade? Vilka egenskaper har de? Gör en lista.
• Finns det personer som varken är män eller kvinnor, alltså icke-binära, representerade? 

Vilka egenskaper har de?
• Finns det transpersoner representerade? Vilka egenskaper har de?

Utifrån dessa listor, vilka normer kring kön representeras i det material som används  
i verksamheten? Behövs åtgärder för att bredda normer kring kön?

Förebilder

Här följer metoder ni kan använda för att arbeta med förebilder. 

Förebildsvägg

Ha en vägg i verksamheten där ni sätter upp inramade foton på bra förebilder, gärna med 
en förklarande textruta. Tänk såklart inkluderande och försök få med så många olika 
personer som möjligt. Jobba gärna i teman och byt ut bilderna med jämna mellanrum.  
Låt besökarna vara med och lyfta de personer de vill se på väggen. Försök gärna att blanda 
kända människor med ”vanliga”, kanske också besökare kan vara förebilder inom olika 
områden?

Ett gott exempel

De förebilder ni kan arbeta allra bäst med är er själva. Var aktiva i verksamheten genom  
att vara med och prova olika aktiviteter, även sådant ni inte känner er trygga i eller lockade 
av. Visa era kunskaper och intressen, och försök särskilt att lyfta det som besökarna kanske 
inte förväntar sig att ni kan eller gillar. Det kan ni göra inte bara genom att vara aktiva 
utan också genom att personal delar med sig av tips i aktiviteter genom till exempel upp-
satta lappar eller på sociala medier, exempelvis ”XXs goda kladdkakerecept”. ”XXs bästa 
pärlplattetips”, ”XXs snickarskola” med mera.  

JOBBA VIDARE AKTIVITETER 
Här följer metoder och/eller övningar inom ämnet. Vissa går bra att göra i personalgruppen, 
andra funkar bäst att göra med besökare och många kan ni göra i både personalgrupp och 
med besökare. 

Olika och omväxlande aktiviteter

Här följer övningar som kan användas för att kartlägga och prioritera aktiviteter i verksam-
heten. De två första övningarna är bra att göra i personalgruppen. Den andra övningen är 
också bra att göra med besökare för att hitta på nya aktiviteter. 

Kravlistan

Skriv ner era vanliga aktiviteter i den öppna verksamheten, fokusera på de som syns mest/tar 
mest plats i verksamheten, mellan tre till fem aktiviteter är lagom. Skriv ner fördelarna 
dessa aktiviteter ger i verksamheten och till era besökare. Skriv även ner vilka nackdelar ni 
upplever med dessa aktiviteter. Lägg dessa listor åt sidan. 

Skriv en lista på saker ni vill att era besökare ska få med sig efter att ha varit hos er.  
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Vad vill ni att de ska känna, uppleva, lära sig och så vidare. Titta även på verksamhetens 
mål och riktlinjer för att se vad det står där kring vad verksamheten ska ge besökarna. 

Lägg nu ihop listan med era aktiviteters fördelar och listan med vad besökare önskvärt 
ska få med sig. Stryk eventuella dubbletter eller lägg ihop det som liknar varandra. Rang-
ordna punkterna på listan där de viktigaste står först. 

Detta är er kravlista på aktiviteter hos er. Diskutera vilka aktiviteter, av de ni redan har 
och av andra möjliga aktiviteter, som bäst uppfyller er kravlista – kolla även av gentemot 
listan med nackdelar och se till att ni inte uppfyller den. Välj aktiviteter till er verksamhet 
så att så många punkter i kravlistan som möjligt uppfylls. 

Kartläggning av aktiviteter

Skriv ner de vanligaste/mest synliga aktiviteterna i er verksamhet. Använd formuläret nedan 
med dessa aktiviteter i åtanke. I formuläret ska ni fylla i en ruta efter varje kategori om 
aktiviteten ni tänker på uppfyller den, annars lämnar ni den tom. Utgå från hur aktiviteten 
oftast ser ut (inte hur det skulle kunna vara). Kategorierna utgår från de barn och unga tagit 
upp som viktiga när det gäller val av fritidsaktiviteter i vår undersökning. Diskutera vilka/
vilken kategori som fick mest/minst kryss och hur ni kan kompensera för det i verksamheten.

     
    

Idémaskinen

Detta är en övning som bygger på brainstorming. Grunden för en bra brainstorming är att 
inte skjuta ner några idéer medan övningen pågår, att dela med sig av alla idéer utan att 
värdera dem som bra eller dåliga samt att försöka delta så mycket som möjligt. Gör två 
högar med lappar. På den ena högens lappar skriver ni aktiviteter som går att göra hos  
er, som era besökare tycker om eller liknande. På den andra högens lappar skriver ni olika 
former som aktiviteter kan genomföras på. Sedan drar ni lappar från de olika högarna  
och sätter ihop. För varje kombination ni får upp ska ni tillsammans hitta på hur denna 
aktivitet skulle kunna se ut. Hitta gärna på flera olika sätt.

Aktiviteten:

Är ovanlig

Är svår att göra hemma

Ger en chans att prova något nytt

Skapar glädje i verksamheten

Bygger gemenskap i verksamheten

Skapar möjlighet att prata med nya människor

Kräver ingen förkunskap
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Exempel:

JOBBA VIDARE MED SPRIDNING 
Här följer metoder och/eller övningar inom ämnet. Vissa går bra att göra i personalgruppen, 
andra funkar bäst att göra med besökare och många kan ni göra i både personalgrupp och 
med besökare.

Marknadsföring

Här följer övningar och metoder som kan användas för att bredda marknadsföringen. De två 
första övningarna kan användas i personalgrupp. Den sista metoden är till för att användas 
tillsammans med besökare.

cosplay

tv-spel

pingis

pärlplatta

spela  
musik/ 

repa
konsert utställning

kurs
turnering

promenad

hela natten

VAD ÄR:

PINGISKONSERT?

NATTREPA?
PÄRPLATTE
PROMENAD?

TV-SPELSKURS?

Gå en sväng tillsammans, fota  
något snyggt och används som  
inspiration till pärlplatta.

Pingis inför publik till musik.

Öppen scen där deltagarna  
ska använda exempelvis  
pingisracket med mera.

Kurs i tv-spel för nybörjare.

Prova massa olika  
tv-spel, gamla och nya.

24h kreativ 
musikskapande 
som avslutas  
med öppen scen.
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Vad syns?
Vad är vårt budskap ut till allmänhet och besökare? Och uppfattas vår marknadsföring som 
vi önskar? Titta på er senaste marknadsföring kring den generella verksamheten, i tryck och 
i flödet på sociala medier, hemsida med mera utifrån fokusområdena i TRIVAS. Använd 
punkterna nedan.

Vilken norm syns?

Titta på era fem till tio senaste affischer, flyers eller annan marknadsföring för aktiviteter 
eller evenemang. Finns det en norm? Hur ser normen för era affischer ut? 

Titta på och diskutera om trycksaken och/eller den digitala marknadsföringens text  
och formspråk med mera är mer argt än glatt, mer ljust än mörkt och mer hårt än mjukt. 
Fundera på textens ordval, teckensnitt, bakgrundsfärg, mönster, bilder på människor och 
bilder på objekt och så vidare. Placera in varje punkt ni tar upp i fälten nedan. Punkternas 
placering visar hur starka normer ni har och vart normen lutar. Diskutera hur ni kom- 
penserar för detta.

 

Spridning

 
Att alla 
inkluderas i 
verksamhet, 
oavsett kön, 
bakgrund, 
intresse, 
funktion 
med mera?

Trygghet

 
En trygg 
verksamhet? 

 
Trevligt  
bemötande?

 
Närvaro av 
personal?

 
Signalerar 
text  
och/eller 
bild: 

Värdegrund

 
Vår  
värdegrund?

 
Normkritisk 
metod?

Relationer

 
Gemeskap?

 
Möjligheten 
att träffa 
nya vänner?

Aktiviteter

 
Ett brett 
utbud av 
aktiviteter?

 
Norm- 
brytande 
aktiviteter?

Inflytande

 
Möjlighet till 
inflytande?

 
Ungdomledd 
verksamhet?

hårt/argt

mjukt/glatt

ljust mörkt

normbrytande

stereotyp feminitet

stereotyp maskulinitet

normbrytande
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Alla kan vara med
Ge era besökare inflytande över hur er marknadsföring ska se ut. Låt besökarna vara med 
och till exempel planera för och spela in korta filmer om er verksamhet med saker de gärna 
vill visa upp. Fråga besökarna vad de största framgångsfaktorerna i verksamheten är och ta 
med dem i er marknadsföring.

TILL SIST; EN TRIVAS-BLICK PÅ DIN VERKSAMHET
TRIVAS är inte bara något som ska checkas av en gång om året, det är en blick att ständigt 
ha med sig i verksamheten. Det är att diskutera igenom vilken hänsyn som tas till de sex 
fokusområdena när en ny termin ska planeras, när material ska köpas in, när verksamheten 
ska marknadsföras eller när ett samarbete inleds. Tankekartan nedan är ett sätt att hålla 
diskussionen om områdena levande när aktiviteter planeras. I grunden handlar dock arbets-
modellen om att betrakta alla de delar som öppen fritid består av som ett pussel där alla 
delar påverkar varandra. Det är bara när vi arbetar med flera delar samtidigt, och lägger tid 
på att diskutera varför vi gör som vi gör och vad det får för konsekvenser, som vi kan se till 
att alla verkligen kan TRIVAS. 

• Är aktiviteten tydlig?
• Hur syns personalen?
• Hur säkerställs att inga kränk 
 ningar förekommer?
• Är aktiviteten tillgänglig?
• Är besökarna synliga för  
 personalen?

TRIVAS-blick 
på aktivitet

Spridning

Värdegrund

Aktiviteter

Trygghet

Inflytande

Relationer

• Hur når vi andra än de som redan  
 tycker om denna typ av aktivitet?
• Vilka kan tänkas intresserade  
 av detta och hur når vi dem?
• Behöver informationen anpassas  
 för att fler ska förstå den?

• Hur säkerställs att alla   
 kan/vågar vara med?
• Hur kompletterar denna   
 aktivitet andra aktiviteter  
 som vi gör?
• Vad får våra besökare   
 ut av att genomföra  
 denna aktivitet?

• Återspeglas vår värdegrund i aktiviteten?
• Är aktiviteten normkritisk?
• Hur agerar personalen som förebilder i aktiviteten?

• Uppmuntrar aktiviteten till eget tänkande/kreativitet?
• Har besökare varit delaktiga i planeringen?
• Har besökare haft inflytande över planeringen?

• Möjliggörs nya vänskaper?
• Främjas gemenskap?
• Går det att samarbeta med: 
 - skola 
 - civilsamhälle 
 - vårdnadshavare/vuxna 
 - andra inom förvaltningen?
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TRYGGHET

Tydlighet Ja Nej Kommentar:

Ordning Ja Nej Kommentar:

Bemötande Ja Nej Kommentar:

Inredning Ja Nej Kommentar:

Bilder på personal i entré

Personal är synlig i verksamheten

Besökarna har inflytande  
över inredning

Nolltolerans mot kränkningar råder

Personal är alltid placerad med  
uppsikt över entré

Personal bär profilprodukt

Rummen har neutrala namn

Rummen har flera  
användningsområden

Rummen är åtkomliga oberoende 
funktionsvariation

Rummen är brukbara oberoende 
funktionsvariation

Rummen uppfyller kraven på ”trygg 
och inkluderande inredning”

Åtgärdsplan för kränkningar finns

Åtgärdsplanen för kränkningar  
kommuniceras till besökare

Regelbunden koll av lokaler under 
öppettider görs

Personal hälsar på alla besökare

Bilder används som komplement  
till text

BILAGA 1. TRIVAS-ROND
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RELATIONER

Relationsskapande verksamhet Ja Nej Kommentar:

Samarbete med skolan med mera Ja Nej Kommentar:

Samverkan med civilsamhället Ja Nej Kommentar, om ja,  
ange vilken/vilka

Samverkan med vuxna Ja Nej Kommentar, om ja,  
ange vilken/vilka

Gemensamma aktiviteter Ja Nej Kommentar, om ja,  
ange vilken/vilka

Förutsättningar för möten mellan 
besökare skapas

Samverkan finns med bostadsbolag

Samverkan finns med andra  
organisationer

Vårdnadshavare och andra  
vuxna informeras 

Personal är närvarande på skolor 

Samverkan finns med studieförbund

Grupper av besökare blandas

Vårdnadshavare och andra  
vuxna bjuds in

Samverkan finns med parklekar

Samverkan finns med fritidsgårdar

Samverkan finns med mötesplatser

Personal informerar i klassrummen 

Annat samarbete

Personalen samarbetar med andra 
förvaltningar

Samverkan finns med föreningar

Verksamheten erbjuder tid att möta 
vuxna
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INFLYTANDE

Besöksstyrd verksamhet Ja Nej Kommentar:

Personalens kunskap Ja Nej Kommentar:

Kreativ verksamhet Ja Nej Kommentar:

Besökare uppmuntras att utöva 
inflytande

Personalen känner sig trygg i att 
coacha besökare

Personalen skapar en kreativ  
atmosfär

Besökare har möjlighet att utöva 
inflytande på olika sätt

Personalen har kunskap i att  
driva projekt

Personalen har kunskap kring vilka 
pengar som går att söka

Rutiner för att uppmuntra besökare 
till delaktighet finns

Rutiner för att hitta besökare som  
vill driva verksamhet finns
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VÄRDEGRUND

Kunskaper Ja Nej Kommentar:

Synliggörande Ja Nej Kommentar:

Värdegrundsarbete Ja Nej Kommentar, om ja,  
ge exempel:

Personalen känner till värdegrunden 

Personalen är förebilder gällande 
värdegrunden

Personalen har ett normkritiskt  
förhållningssätt

Personalen varierar synliga  
arbetsuppgifter med varandra

Värdegrunden kommuniceras till  
våra besökare på plats

Värdegrunden återspeglas  
i aktiviteter

Personalen har kunskaper  
i normkritik 

Personalen bryter normer med  
sitt deltagande i aktiviteter

Värdegrunden kommuniceras till  
våra besökare på hemsida och  
sociala medier

Ett normkritiskt arbetssätt  
återspeglas i aktiviteterna
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AKTIVITETER

Olika aktiviteter Ja Nej Kommentar:

Omväxlande aktiviteter Ja Nej Kommentar:

Normbrytande aktiviteter Ja Nej Kommentar, om ja,  
förklara hur?

Inflytande och delaktighet Ja Nej Kommentar:

Det är lätt att få en överblick över 
utbudet när man kommer in i lokalen

Nya aktiviteter har introducerats 
senaste året

Olika uttryck blandas i våra  
aktiviteter

Besökare är med och producerar 
aktiviteter

Det är lätt att få en överblick över ut-
budet på hemsida och sociala medier

Aktiviteter skiljer sig mellan  
vardag och helg

Vi uppmuntrar och introducerar 
besökare att delta i för dem nya 
aktiviteter

Besökare utövar inflytande över 
aktiviteter

Det finns både gruppverksamhet  
och öppen verksamhet

Det finns ett blandat utbud  
av aktiviteter
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SPRIDNING

Marknadsföring Ja Nej Kommentar:

Utåtriktade aktiviteter Ja Nej Kommentar:

Trycksaker innehåller normbrytande 
bilder

Marknadsföring sker via affischering 
och flyers

Marknadsföring sker via sociala  
medier och hemsida

Marknadsföring sker via nätverk  
och kontakter

Trycksaker visar en bred målgrupp 
med avseende på könsidentitet, 
sexuell läggning, funktionsvariation, 
etnicitet med mera.

Marknadsföringen speglar och lyfter 
vår värdegrund

Bilder på web är normbrytande

Personal medverkar på mässor, 
temadagar med mera

Personal berättar om verksamheten 
i nätverk

Samhället bjuds in till verksamheten 

På web visas en bred målgrupp med 
avseende på könsidentitet, sexuell 
läggning, funktionsvariation, etnicitet 
med mera.

Det går att få information om vår 
verksamhet även för de som inte 
läser svenska
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BILAGA 2. CHECKLISTA ”TRYGG OCH 
INKLUDERANDE INREDNING” 

Ja Nej Kommentar:

Verksamheten är tydligt uppmärkt på 
utsidan av lokalen

Toaletter är skyltade och inte köns-
separata

Entrén är synlig och skyltad utifrån

Informationstavla med drogpolicy 
sitter uppe

Hallen är ljusmålad

Alla toaletter har sanitetsbehållare 
och papperskorgar

Foton på personal sitter uppe

Det finns minst en handikapp- 
anpassad toalett

Informationstavla med öppettider 
sitter uppe

Ingången är handikappanpassad

MINIMUM FÖR TRYGG OCH INKLUDERANDE INREDNING
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FAKTORER ATT TA HÄNSYN TILL

Så långt som lokalerna tillåter bör ”hjärtat” - det vill säga där flest människor befinner  
sig naturligt och som oftast är bemannat- finnas så nära entrén som möjligt. Rum med 
aktiviteter bör placeras i förhållande till ”hjärtat” med hänsyn till hur populära de är.  
De mest besökta aktivitetsrummen bör därför ligga närmast hjärtat. Rummen längst från 
hjärtat bör vara de rum som mest sällan används och/eller vara bokningsbara. 

Eftersom utbudet i verksamheterna ska tilltala olika människor behöver många rum 
innehålla flera möjliga aktiviteter. Det ska finnas en balans mellan tävlingsskapande och 
samtalsskapande aktiviteter, mellan idrott och kultur, mellan rörelse och stillasittande.  
Det innebär också att ytorna ska vara jämlikt vikta åt olika aktiviteter. 

Passager ska inte vara trångt möblerade. Undvik att sätta sittytor så att de bilder en  
”publikrad” vid passager, särskilt vid entré och/eller toaletter. 

Personal ska ha så mycket insyn i så många rum som möjligt. Dörrar bör i möjligaste mån 
vara öppna. Glas bör sitta i dörrar som ofta stängs. Fundera på hur överblick från/mellan 
olika rum kan ökas, ta till exempel bort möbler som skymmer sikt till andra rum eller ut  
i korridor eller sätta speglar som speglar runt skarpa hörn eller liknande. 

Det finns olika teorier kring färgers påverkan. Fundera kring vilka färger som passar bäst 
till vilka rum, utifrån de aktiviteter eller den stämning som ni vill skapa. Använd gärna  
ett visst antal utvalda färger i ett rum, det gör rummet mer överskådligt. Ju kortare tid 
man är i ett rum, desto mer färg kan man använda i det rummet. 

Rött är en signalfärg som är pulshöjande. Vissa studier menar att den triggar vårt 
stressystem. Det är också en färg som används för att markera ”stopp” och ”fel”. Samtidigt 
kopplas den ihop med kärlek och värme. Använd rött med eftertanke i inredning. 

Hänsyn har tagits till: Ja Nej Kommentar:

Placering av aktiviteter/rum

Hänsyn har tagits till: Ja Nej Kommentar:

Hänsyn har tagits till: Ja Nej Kommentar:

Hänsyn har tagits till: Ja Nej Kommentar:

Hänsyn har tagits till: Ja Nej Kommentar:

Balans mellan  
rummens aktiviteter

Passager i och  
mellan rum

Insyn i rum

Färger
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Generellt är varma färger som rött, orange och gult aktiverande, medan kallare färger som 
blått och grönt lugnande. 

På väggarna är det generellt bra att ha vitt. I ett vitmålat rum suddas gränser mellan 
golv och tak ut vilket gör att rummet upplevs som större. Använd istället textilier och 
möbler för att få in färg. 

En miljö med för mycket möbler och detaljer i upplevs som rörig och liten. Använd hellre 
ett begränsat antal möbler och detaljer som går att använda på flera sätt, till exempel 
utnyttja biljardsbordet även som spel- eller pysselbord. 

Studier från en arbetsplats visar att personer som sitter så att de har överblick över ett 
rum och till exempel ser entré och fönster känner sig mer delaktiga medan personer som 
sitter med ryggen mot entrén känner sig mer negativt inställda till arbetsplatsen. Fundera 
därför på hur ni placerar era sittytor. 

Generellt dras människor till, och tycker bättre om, möbler och objekt med rundade 
former framför skarpa, raka kanter. När människor tittar på objekt med skarpa kanter  
visas större aktivitet i amygdala, en del av hjärnan som hanterar känslor och som kopplas 
till stressfyllda situationer och rädsla

Att ha växter inomhus ger många fördelar. En studie visar att växter i högre grad än andra 
inredningsobjekt bidrar till att rum upplevs som välkomnande och trevliga. Det ger också 
viss stressreduktion och hjälper människor att hålla fokus. Att ha växter förbättrar även 
luftkvaliten. Det räcker dock inte att ha några små krukväxter i fönster, stora växter är  
att föredra, eller många små.

Det mesta i vårt samhälle är könskodat, det vill säga att det finns en kulturell föreställning 
om att vissa färger, former, objekt och aktiviteter kan kopplas ihop med en särskild köns- 
kategori. Att inreda könsneutralt innebär att försöka välja färger, former och objekt med 
mera. som inte anses könskodade. Att inreda normbrytande är att plocka färger, former  
och objekt från många olika kategorier och blanda dem i samma rum. 

I våra verksamheter ska vi sträva efter att ha antingen en könsneutral inredning, eller  
en normbrytande. Verksamheter ska inte ha inredningar som upprätthåller könsnormer  
eller andra exkluderande normer.

Hänsyn har tagits till: Ja Nej Kommentar:

Hänsyn har tagits till: Ja Nej Kommentar:

Hänsyn har tagits till: Ja Nej Kommentar:

Möblering

Växter

Neutral eller norm- 
brytande inredning
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Hänsyn har tagits till: Ja Nej Kommentar:

Hänsyn har tagits till: Ja Nej Kommentar:

Hänsyn har tagits till: Ja Nej Kommentar:

Hur man skapar sam-
talsfrämjande miljö

Hur man skapar  
kreativ miljö

Hur man skapar  
avstressande miljö

Möbler som är organiserade i små flexibla sittgrupper främjar samtal, till skillnad från 
möbler som står längs med väggen. Lätta möbler gynnar social samvaro eftersom besökarna 
kan möblera om efter gruppens behov. De flesta tycker om att sitta ungefär en meter från 
varandra. 

I en studie jämfördes tänkande i rum med olika takhöjd. Personer som satt i ett rum med 
låg takhöjd var mer konkreta och specifika i sitt tänkande, medan personer som satt i rum 
med hög takhöjd tänkte abstrakt och utanför ramarna. Det viktigaste var dock inte den 
faktiska takhöjden, utan hur hög takhöjden upplevdes. Att få ett rum att verka större och 
luftigare kan därför vara ett sätt att stimulera kreativa idéer.

Att se eller vistas i naturmiljö är avstressande och hälsofrämjande. Att möblera och inreda  
så att besökare ser ut genom fönster är därför bra. Detta har dock endast effekt om utsikten 
från fönstret är på natur och inte på byggd miljö. 

För stressade personer finns det tre inslag i inredning som fungerar bäst. Det är - bilder 
på - glada, leende människor, - bilder på - djur samt naturelement, så som träd, växter och 
vatten (äkta eller avbildat). Personer med stress och oro mår inte bra av närbilder på djur 
som stirrar rakt på betraktaren. Studier från bland annat en tandläkarklinik visar att 
människors stressnivå minskar av bilder på rena naturmotiv. Personer i studien som såg 
aktiva naturbilder, till exempel bilder på vindsurfare, visade inte alls samma effekt. 

En studie från ett väntrum på en blodgivarcentral visar att patienter hade högre puls och 
blodtryck de dagar som väntrummets tv stod på, jämfört med de dagar som tv:n inte stod på.
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BILAGA 3. ÅTGÄRDSPLANER 

 
ÅTGÄRDSPLAN

Ringa in den kategori som åtgärden berörs av.

Trygghet       Relationer       Inflytande       Värdegrund       Aktiviteter       Spridning

Område att åtgärda

Beskriv kort problemet 
eller området som ska 
åtgärdas.

Åtgärd

Beskriv vad åtgärden 
är och hur den ska 
genomföras till  
exempel:
• börja med
• sluta med
• fortsätta med.

Åtgärder internt

Beskriv personalens 
ansvar gällande åtgär-
dens grnomförande.

Åtgärder med  
extern hjälp

Beskriv vilken extern 
hjälp som önskas 
samt av vem.

Prioritet (låg)    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    (hög)
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1. Manipulation: När barn deltar utan att förstå sammanhanget. Till exempel ett barn 
som bär på skyltar med politiska budskap där budskapet kommer från vuxna. 

2. Dekoration: När barn används som dekoration för ett speciellt ändamål. Till exempel 
när barn uppträder på events kopplade till särskilda frågor utan att själva vara intresse-
rade.

3. Symbol: När barn används som symboler för att ge sken av delaktighet. Till exempel 
när vuxna använder olika typer av råd eller paneler som utgörs av barn, utan att barnen 
förbereds på sin uppgift och där deras åsikter inte tas tillvara. 

De tre första stegen är inte delaktighet, utan endast skenbar delaktighet. Steg 4-8 visar olika 
grader av verklig delaktighet.  

4. Anvisad, men informerad: När barn utför något som vuxna arrangerat men förstår 
syftet, varför de är involverade, har en meningsfull roll och deras medverkan är frivillig. 
Till exempel när barn används som ambassadörer och ska sprida information om en 
verksamhet

5. Konsulterad och informerad: När barn informeras om något och får komma med 
åsikter samt får återkoppling kring hur deras åsikter tagits tillvara och vad resultatet 
blev. Till exempel när en lekpark ska byggas och kommunen frågar om barns önskemål. 

6. Beslutsfattande initierat av vuxna, delat med barn: När initiativet kommer från 
vuxna men barn bjuds in i beslutsfattandet. Till exempel när en lekpark ska byggas och 
barn får vara med i planeringen. 

7. Initierat och styrt av barn: När barn tar initiativ och fattar beslut. Till exempel när 
barn spontant målar skolgården med gatukritor eller ordnar en egen loppmarknad helt 
själva.

8. Beslutsfattande initierat av barn, delat med vuxna: När barn tar initiativ och 
involverar vuxna för att få stöd. Till exempel när barn vill arrangera en aktivitet om ber 
om hjälp med ekonomiskt stöd och coachning.  

Hart menar att de olika stegen av delaktighet passar olika situationer, det är alltså inte 
nödvändigt att alltid sträva efter steg 8. Att Hart inte sätter nummer 7, Initierat och styrt 
av barn, som det högsta delaktighetssteget bygger på tanken att det är först när barn litar 
på att de får sin åsikt och idé respekterad som de kan vända sig till vuxna. Vilket gör ungas 
projekt som stöds av vuxna till det sista steget av delaktighet.

BILAGA 4. HARTS DELAKTIGHETSSTEGE

1https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf den 26/9-2017

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Manipulation.
Dekoration.

Symbol.
Anvisad, men informerad.

Konsulterad och informerad.
Beslutsfattande initierat av vuxna, delat med barn.

Initierat och styrt av barn.
Beslutsfattande initierat av barn, delat med vuxna.

Harts delaktighetsstege1
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