
Guide till föreningar som som vill främja mångfald samt stärka och 

stötta verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden 

Förord  

 

Denna guide är tänkt att vara ett hjälpmedel till dig och din förening som vill nå ut till 

spelintresserade unga i socioekonomiskt utsatta områden för att få de intresserade av 

spelkulturen. Notera att den utgår från att du och din förening inte bor i området. 

 

Spelkulturen skapar mötesplatser och gemenskap och i föreningar utbildas medlemmarna i 

föreningsdemokrati och socialt samspel. 

Sverok har länge haft en väldigt homogen medlemsbas med människor av samma bakgrund 

och föreningarna som bildas finns ofta inte i socioekonomiskt utsatta områden. Detta vill vi 

ändra eftersom spelkulturen är något fint och bra på flera olika sätt. 

Detta borde fler ges möjlighet att upptäcka och vi tror att alla blir klokare av ett Sverok där olika 

bakgrunder, erfarenheter och språk kan mötas. Vi hoppas att ni vill arbeta tillsammans med oss 

för detta! 

 

Den skapar mötesplatser och gemenskap och i föreningar utbildas medlemmarna i 

föreningsdemokrati och socialt samspel.  

 

Vi som tagit fram den här guiden är ett gäng engagerade personer som antingen tillhör 

minoriteten i Sverok när det gäller ursprung eller socioekonomisk bakgrund samt att vi arbetat 

med och kring frågor rörande heterogenitet.  

Vi har alla en brinnande tro på Sverok och vi upptäckte hur mycket bra utbyte vi fick genom att 

engagera oss i föreningar runt om i landet. 

Det väckte en tanke hos oss att se till att fler kunde arbeta mer inkluderande för att göra 

spelkulturen starkare och bättre. 

Tanken är att guiden ska ge andra engagerade lite tips och råd över vad ni bör tänka på men 

även peka ut fallgropar ni bör undvika som vi själva en gång ramlat i. 

Förhoppningen är att denna guide ska kunna sprida information om Sverok och spelkulturen till 

unga i socioekonomiskt utsatta områden och på så sätt få fler att upptäcka spel. 

Vem vet, kanske är det ni och era nya vänner där som sitter och uppdaterar denna guide om ett 

år eller två? 

 

Tack för att du och din förening arbetar för en bättre spelkultur! 

 

//Anna Erlandsson, förbundsordförande för Sverok 2018. 

 



Vad kan din förening tänka på? 

 

Här är lite korta tips och råd som din förening kan tänka på när ni vill nå ungdomar i 

socioekonomiskt utsatta områden. 

 

Var påläst. 

Prata med andra som har arbetat det aktuella området och framförallt då med unga. Ta reda på 

vad de lärde sig och vad de tyckte var användbart. De har garanterat även tips på bra personer 

ni kan samarbeta med. 

 

Knyt kontakter. 

Om ni inte bor i området, åk dit mycket innan er första spelträff. Prata med dem som sköter 

fritidsverksamheten i det område ni vill ha aktivitet i. Prata med bibliotek, fritidsgårdar och 

fotbollsklubbar och hitta eldsjälar ni kan samarbeta med för att nå ut med era spelträffar. Prata 

med polis och kommun och lägg ned tid på att knyta kontakter. 

Samarbeta gärna med kulturföreningar som nästan alltid har verksamhet i de områdena. 

Och såklart det självklara, prata med ungdomarna. 

 

Var i en befintlig lokal 

Kulturföreningar och bibliotek har ofta redan verksamhet för unga. Fråga om ni får komma dit 

och hålla i ett antal träffar där ni visar upp spel. Praktiskt och bra för allt 

 

Föreningsliv är en bra grej. 

Ha med er informationsmaterial om vad Sverok gör men lägg den inte bara på ett bord. Berätta 

om Sverok, om spelkulturen och vad den gett. Berätta för föräldrar om vad det innebär att bilda 

en förening och skapa en förståelse för föreningslivet.  

 

Ha kontinuitet och tålamod. 

Rom byggdes inte på en dag och det kanske inte kommer en människa på första spelträffen ni 

ordnar, oavsett hur bra kontakter ni knutit eller hur mycket ni än försökt. 

Det är lätt att bli nedslagen men tappa inte modet. Det behövs ofta minst tio träffar innan det 

börjar röra på sig rejält och människor blir nyfikna och börjar komma. Planera in det från början 

så kommer ni att ha det mycket lättare. 

 

Alla tänker inte likadant. 

Var medvetna om att det finns kulturskillnader mellan olika grupper. Det kan röra sig om syn på 

jargong, jämställdhet eller religion. 

Alla ser inte på saker på samma sätt och detta är något ni måste hantera och framförallt ha 

förståelse för. Kom ihåg att tolka varandra så välvilligt som det bara går och sträva mot att 

skapa förståelse. 

 



Vad bör ni undvika för fallgropar? 

 

Det finns fallgropar som är lätta att trampa i och vi alla har råkat ut för dessa. Här är våra råd så 

att ni inte upprepar redan kända misstag. 

 

Var inte ensamma på första träffen. 

Ni vill skapa förtroende och se till att det blir en bra träff. Då är det bra att ha med en av era 

kontakter, vare sig det är en fritidsledare eller tränare. Kort sagt, ha med er någon som brukar 

ha verksamhet med unga i området så kommer det bli mindre stökigt men även lättare för er 

sätta igång. 

 

Utgå inte från att svenska är förstaspråket. 

Det kan uppstå språkproblematik så ta med spel som går att förstå av alla. Ha tålamod när ni 

förklarar och undvik att komma med internhumor mellan er som är där. 

 

Pressa inte. 

Det är viktigt med tålamod. Att få unga intresserade av spelkultur är steg ett och steg två är att 

de antingen går med i er förening eller bildar en helt egen. Men det tar tid att komma dit, stressa  

inte med detta på första träffen om att de ska bli medlemmar. Låt det gå några gånger. 

 

Var närvarande. 

Sätt inte upp lappar i ett socioekonomiskt utsatt område om att er förening finns 20 minuter bort 

och har spelträff. Ska ni skapa engagemang och ett intresse för spel så är det ni som måste ta 

er till området.  

 

Er förening eller en syskonförening. 

Kanske har ni haft tio spelträffar och fått bra kontakt men de unga vill inte gå med i er förening. 

Inte för att de inte tycker om spel men för att ni ligger för långt bort. Uppmana de då att bilda en 

egen förening och ha ett samarbete mellan er där båda föreningarnas medlemmar kan ha 

spelträffar ihop och arrangera.  

 

Varför just förening som organisationsform? 

 

Detta är en fråga som kan dyka upp rätt ofta och det är viktigt för er att kunna ha svar på den. 

Här nedan är några av remissgruppens bästa svar: 

 

● En förening är demokratisk och praktisk. En förening bidrar med transparens och skapar 

ett gemensamt avtal mellan medlemmarna där allas röst väger lika. 

● Med en förening ökar möjligheterna att söka ekonomiskt stöd för att skapa arrangemang 

och mötesplatser. 

● Med en förening skapas en mer legitim och professionell yta som förenklar att synliggöra 

ens organisation. 

● En förening ger också möjlighet att arbeta långsiktigt och visar på en stabilitet vilket ökar 

trovärdigheten gentemot politiker och lokaluthyrare. 



● En förening underlättar samarbete med andra parter samt att den är lättare att söka upp 

för intresserade. 

● En förening bidrar till och lär sedermera ut demokratiska processer som en har stark 

nytta av senare i livet.  

 

 

Avslutningsord:  

 

Det kan verka jättestort och svårt men det är det inte. Alla som har arbetat med den här guiden 

vet att det i själva verket är lättare än vad som tros. Det finns hjälp och bollning att få och 

framförallt så är det viktigt att våga försöka och prova sig fram. Även om det kräver lite mer 

arbete än med att arrangera en spelträff i er vanliga lokal så bidrar detta till att sprida 

spelkulturen till helt nya grupper och ni får många nya vänner. 

 

Kom ihåg: 

 

Du kan alltid kontakta Sverok på info@sverok.se för att få bollning och hjälp. 

 

//Anna Erlandsson, förbundsordförande för Sverok 2018. 
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