
Verktyg för att inkludera & tillgängliggöra: Skapa Äventyr för alla  

Ett sätt att kickstarta mångfalds-, inkluderings- och tillgänglighetsarbete i lokalavdelningen är att 

bjuda in till en workshop med diskussion om bemötande, norm och likabehandling samt 

tillgänglighet. Arbetet med dessa frågor är viktiga då Friluftsfrämjandet är en verksamhet för alla. Alla 

ska ha samma förutsättningar att få plats och känna sig välkomna i verksamheten; som deltagare, 

ledare, funktionär eller ledamot.   

 

Nedanstående frågor kan vara utgångspunkt i workshopen/diskussionen mellan ledare, funktionärer 

och styrelseledamöter.  

 

Bemötande  

• Vad gör att en som deltagare känner sig välkommen?  

• Har Friluftsfrämjandet riktlinjer för hur en ska bemöta deltagare?  

• På vilket sätt visar lokalavdelningen, ledargruppen etc, att alla är välkomna? Vad kan vi göra 

mer?  

Norm och likabehandling 

• Reflektera över vad vi tar för givet om vilka våra deltagare är.  

• Vad innebär likabehandling?  

• Hur kan vi arbeta för att främja likabehandling?  

• ”Jag tolererar dig”. Hur känns det att bli bemött med den inställningen?  

• Finns det utrymme att påtala normer som gynnar vissa och utesluter andra, och vilka skulle 

reaktionerna bli?  

Tillgänglighet 

• Är den fysiska miljön som vi arbetar i tillgänglig?  

• Kan vem som helst ta till sig våra aktiviteter?  

• Hur kan vi informera om tillgängligheten till våra aktiviteter?  

• Hur kan informationen göras tillgänglig för alla?  

• Vilka kan identifiera sig med Friluftsfrämjandet?  

• Hur ser hemsidor och informationsmaterial ut? Vilka bilder förmedlas och vilka porträtteras?  

• Vilka informationskanaler används? Finns det fler alternativ?  

Vägar vidare 

• Vad skulle vi vilja göra/arbeta vidare med i lokalavdelningen utifrån det som framkommit i 

diskussionen? 

• Vilka målgrupper skulle vi vilja rikta oss till?  

• Behöver/kan vi ta in specifik kompetens för att möta dessa målgrupper?  

• Behöver/kan vi ta in specifik kompetens för att kunna tillgängliggöra våra äventyr?  

Vilken/vilka kompetenser i så fall? 

• Vilka föreningar/aktörer kan vi söka samarbete med?  

• Vilka kanaler kan vi få råd/stöd ifrån? (Mångfaldsrådet)  

 

/Mångfaldsrådet Region Mälardalen  


