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Arbetsmodell för genussmart öppen fritid
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Politiskt initiativ

Politiskt initiativ från majoriteten - Genussmart 

öppen fritidsverksamhet för barn och unga, 

inkom i maj 2016.

”Kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag 

att ta fram en arbetsmodell för att 

verksamheten på all öppen fritidsverksamhet 

ska rikta sig till alla barn och ungdomar, 

oavsett exempelvis könsidentitet, kulturell 

eller etnisk bakgrund och/eller intressen” 

http://www.karlstad.se/
http://www.karlstad.se/


Blandat utbud av aktiviteter, Gemenskap och 
glädje, Vänner, Vuxennärvaro, Miljön, Delaktighet, 
Värdegrund, Tydlighet, Marknadsföring, Arbeta mot 

machokultur med mera

Aktuella 
studier 

och 
rapporter

Gruppintervju 
Arbetsgrupp

Gruppintervju 
Målgruppen

Att ta fram modellen
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TrygghetT

RelationerR

InflytandeI

VärdegrundV

AktiviteterA

SpridningS

Sex fokusområden:
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Alla ska

T R I V A S
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Trygghet
Trygghet innefattar

• Bemötande och ordning

Till exempel att ha en åtgärdsplan för kränkningar

• Tydlighet

Till exempel att det är tydligt vilka som är personal och att information går att få oavsett 

exempelvis språkförmåga

• Inredning
Till exempel att miljön är möblerad med hänsyn till trygghet
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Förändringar:

Flytta ut tevespel från små rum till huvudrum

Ha foton med namn på all personal i entrén

Sanitetsbehållare på alla toaletter

Trygghet
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Relationer
Relationer innefattar

• Relationskapande verksamhet

Till exempel att göra verksamhet som ger möjlighet till möten mellan besökare

• Samarbete med skola m.m.

Till exempel att utveckla olika samverkansformer med skola eller liknande

• Samarbeta med civilsamhället

Till exempel att samarbeta med studieförbund, föreningar m.m.

• Samverkan med vuxna eller andra vårdnadshavare

Till exempel att skapa dialog med vuxna eller andra närstående
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Förändringar:

Från tävling till gemenskap genom en skiva på biljardbordet

Uppsökande arbete

Relationer
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Inflytande
Inflytande innefattar
Att hitta rutiner för att uppmuntra befintliga besökare att vara delaktiga i verksamheten samt hitta 

andra som vill det. 

Att personalen behöver inventera sina kunskaper kring att handleda och driva projekt samt söka 

pengar 

Att ta hänsyn till att olika personer och grupper behöver olika mycket stöd för att utöva inflytande

Skapa en verksamhet som uppmuntrar kreativitet och nya idéer
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Förändringar:

Formalisera och verbalisera besökares delaktighet

Inflytande
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Värdegrund
Värdegrund innefattar
Att kunna och arbeta aktivt med våra mål och riktlinjer

Att vara förebilder utifrån dessa dokument

Att arbeta med normkritik som metod
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Förändringar:

Gemensamma ställningstagande, exempelvis under Värmland Pride

Värdegrund
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Aktiviteter
Aktiviteter innefattar

• Olika aktiviteter

Till exempel att säkerställa att det finns ett brett utbud och aktivitetsformer

• Omväxlande aktiviteter

Till exempel att utbudet skiljer sig över tid eller mellan veckans dagar

• Normbrytande aktiviteter
Till exempel att aktiviteter planeras så att flera olikt kodade moment ingår
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Förändringar:

Högläsning i verksamheter

LAN med motion och genusföreläsning

Aktiviteter
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Spridning
Aktiviteter innefattar

• Marknadsföring

Till exempel att representationen av olika människor i trycksaker och digitalt ska beaktas

• Utåtriktade aktiviteter

Till exempel att medverka på områdesaktiviteter eller mässor för att hitta nya besökare
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Förändring:

Feriearbetare anställdes för att ta normkreativa bilder till verksamheterna

Fler verksamheter i (fler) sociala medier

Spridning
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Det systematiska arbetets

årshjul

TRIVAS-
rond

Utvärdering 
av rond och 

statistik

Åtgärds-
planer

Åtgärder i 
verksamhet
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Förklaring av modellen TRIVAS-rond

INFLYTANDE

Besöksstyrd verksamhet Ja Nej Kommentar:

Besökare uppmuntras att 
utöva inflytande

Besökare har möjlighet att 

utöva inflytande på olika 
sätt

Rutiner för att uppmuntra 

besökare till delaktighet 
finns

Rutiner för att hitta 

besökare som vill driva 
verksamhet finns

Personalens kunskap Ja Nej Kommentar:

Personalen känner sig 

trygg i att coacha 
besökare

Personalen har kunskap i 
att driva projekt

Personalen har kunskap 

kring vilka pengar som går 
att söka

Kreativ verksamhet Ja Nej Kommentar:

Personalen skapar en 
kreativ atmosfär
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Ringa in den (eller de) 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 

åtgärdens genomförande

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)

INFLYTANDE

Besöksstyrd verksamhet Ja Nej Kommentar:

Besökare 

uppmuntras att 
utöva inflytande

Besökare har 

möjlighet att 

utöva inflytande 
på olika sätt

Rutiner för att 

uppmuntra 

besökare till 
delaktighet finns

Rutiner för att 

hitta besökare 

som vill driva 

verksamhet 
finns

Personalens kunskap Ja Nej Kommentar:

Personalen 

känner sig trygg 

i att coacha 
besökare

Personalen har 

kunskap i att 
driva projekt

Personalen har 

kunskap kring 

vilka pengar 

som går att 
söka

Kreativ verksamhet Ja Nej Kommentar:

Personalen 

skapar en 
kreativ atmosfär

TRIVAS-rond Åtgärdsplan
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Praktiska övningar och 

metoder
Ringa in den (eller de) 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 

åtgärdens genomförande

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)

Åtgärdsplan
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alla ska TRIVAS

• Medvetet förhållningssätt och en klar 

struktur

• Ett långsiktigt arbete tar tid

• Inte ett fokus på kön utan på de normer 

som kan hindra och begränsa våra 

besökare, oavsett kön

http://www.karlstad.se/
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