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För att er förening ska vara tillgänglig och trygg för
alla kan det vara bra att införa rutiner för hur ni
arbetar och följer upp de här frågorna.  

Här kommer våra bästa tips på hur ni tar fram
rutiner för en tillgänglig och trygg förening!

Guiden till en trygg och
tillgänglig förening
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Detta för att alla ska ha samma möjlighet att delta och känna sig delaktig
under era möten är det viktigt att alla har fått samma information och
möjlighet att förbereda sig inför mötet. Det kan ni göra genom att skicka ut en
dagordning innan ert styrelsemöte! Oftast är det ordförande som gör det, men
det kan också vara sekreteraren. En dagordning är en lista över de punkter som
ni ska prata om under mötet. På så sätt vet alla vad som ska diskuteras och
beslutas om, och har både möjlighet att läsa på och ställa eventuella frågor
innan. 

1.2 Placering: Sitt så att alla ser varandra. 
När vi diskuterar frågor under möten känns det oftast bra att se allas reaktioner
och få en bekräftelse på att andra lyssnar. En enkel nickning, ögonkontakt eller
ett leende kanske gör att någon som tycker att det känns läskigt att säga
något, faktiskt vågar göra det. Då kan det vara bra att tänka på hur ni placerar
stolar och bord under möten. Sitt gärna vid ett runt bord, alternativt placera
bord och stolar som ett U eller en hästsko. På så sätt ser alla varandra! 

En enkel nickning,
ögonkontakt eller ett leende

kan göra mycket. 
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1.1 Dagordning: Skicka ut dagordningen innan mötet 



Det mest effektiva sättet att
motverka härskartekniker är
att uppmärksamma dem! 

1Demokratiska möten
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1.3 Rundor: Se till att alla kommer till tals genom rundor.
Ett enkelt sätt att se till så att alla kommer till tals under era möten är att ha
rundor. När ett beslut ska diskuteras - ta en runda i gruppen och ge alla
samma möjlighet att berätta vad hen tycker! Det ska inte vara ett tvång att
yttra sig, och är okej att säga “pass”. Huvudsaken är att alla får möjlighet att
komma till tals. 

1.4 Främjandetekniker:  Motverka härskartekniker. 
Härskartekniker är tyvärr ett vanligt sätt för att ge sig själv mer utrymme och
tysta andra under möten. Men det går att motverka härskartekniker genom att
använda sig av främjandetekniker! 

Ett exempel på en härskarteknik är när en mötesdeltagare osynliggör en
annan deltagare, genom att avbryta eller inte lyssna när den pratar. När du
bevittnar det kan du använda dig av främjandetekniker och synliggöra
personen som osynliggjorts. Genom att till exempel säga “Jag håller med XX” ,
hänvisa tillbaka till något som XX har sagt eller bjuda tillbaka personen in i
samtalet genom att säga “Vad tycker du XX?”. 



2.1 Ordlistor: Underlätta allas förståelse
Många ord som används under styrelsemöten, och framförallt årsmöten,
kanske inte är så lätta för alla att förstå. För att se till så att alla kan delta aktivt i
samtalen och besluten, ta fram en ordlista över ord som ofta används och dela
ut till alla mötesdeltagare eller sätt upp i möteslokalen. 

2Kommunikation
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Många ord som används
under möten kan vara svåra
att förstå för någon 
som är ny. 

Exempel på ord kan vara: 

Dagordning: En lista över de frågor och ärenden som ska behandlas på ett
möte och i vilken ordning de ska tas upp.
Kallelse: Ett brev eller anslag som kallar till ett möte. 
Motioner: De skriftliga förslag som kommit in från medlemmarna i olika
sakfrågor t.ex. till årsmöte.  



3.1 Uppförandekod: Tydliggör vad som är OK
Ta fram en uppförandekod om hur ni ska vara mot varandra inom er förening.
Det skulle exempelvis kunna vara att ni inte accepterar kränkande ord som är
kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna (funktion, ålder, kön, religion,
könsidentitet, etnicitet, sexualitet).

Tips: Om ni har ett forum på internet kan det vara bra att sätta upp en särskild
uppförandekod om vad som gäller där. Det skulle exempelvis kunna vara att ni
inte accepterar länkar till innehåll som är pornografiskt, våldsamt eller
rasistiskt.

3.2 Om något händer: Var redo med en handlingsplan
Sätt upp en handlingsplan som föreningen alltid utgår ifrån om något händer,
exempelvis att någon har blivit orättvist behandlad. Gå ut med information till
alla i föreningen var de kan höra av sig om det händer. Ha en särskild
mailadress för det. Bestäm sedan vem som gör vad. Det kan exempelvis vara
att styrelsen ansvarar för att följa upp det och prata med berörda personer. Är
det några andra som behöver kontaktas, exempelvis skolledningen eller en
myndighet?

3Trygghet
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Sätt upp en handlingsplan som
föreningen alltid utgår ifrån om

något händer, exempelvis att någon
har blivit orättvist behandlad.



Kontakt

NU VET DU ALLT DU
BEHÖVER FÖR ATT
SKAPA EN TRYGG &
TILLGÄNGLIG FÖRENING

GUIDEN T I L L  EN  TRYGG OCH
TILLGÄNGL IG FÖRENING

Ung Media Sverige

Drottninggatan 112, 
111 36 Stockholm

www.ungmedia.se
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