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FÖRORD
Denna uppförandekod är framtagen som en riktlinje
för hur kortspelare och föreningar som sysslar med
kortspel kan arbeta för att skapa ett tryggare och bättre
klimat, både inom sin förening och på arrangemang och
konvent. Den är alltså inget krav för vare sig föreningar
eller konvent.
Det finns en uppsjö av kortspel och alla är olika. Koden är
medvetet skriven för att vara generell i syfte att täcka in
så många olika typer av kortspel som möjligt.
Koden riktar sig särskilt mot vanliga hobbyspelare
eftersom det vid hobbyspel saknas domare som håller
ett extra öga på spelet. Uppförandekoden är tänkt att
fungera som ett komplement till de regler som finns till
turneringar i kortspel och vara ett hjälpmedel för båda
gamla och nya spelare.
Det är helt fritt att anpassa uppförandekoden utifrån
eget tycke så att den passar ens egen förening eller
konvent. Det är även ett levande dokument som kan
uppdateras under åren.
Uppförandekoden är framtagen av Sverok i samarbete
med sverokanslutna kortspelsföreningar.

//Anna Erlandsson, förbundsordförande i Sverok 2018.

1. TILL DIG SOM SPELAR
En stor del av spelandet upplever du ihop med andra
spelare. Oavsett om du spelar i lag, tillsammans
med en kamrat eller tävlar mot en helt okänd
person är det viktigt att alla har en bra upplevelse.
Här är några tips för hur du kan vara schysst och
främja en trevlig miljö!
•

Var trevlig och vänlig mot nya spelare som du inte
känner. Du kan till exempel presentera dig, fråga vad
de spelar och såklart bjuda in dem till en spelrunda.

•

Visa respekt genom att använda rätt pronomen om
andra människor.

•

Även om du spelar en match, tänk på din motståndare
som en medspelare. Målet är att ni ska ha trevligt
ihop, så ha ett bra språk och skapa god stämning.

•

Tänk på att vara en bra vinnare, men också en bra
förlorare. Var trevlig, snäll och ta både vinster och
förluster på ett bra sätt utan att vara nedvärderande
eller otrevlig mot den du spelar med.

•

Tänk på hur du pratar och vilken jargong du
använder. En intern jargong kan göra att andra
känner sig utanför.

•

Använd ett inkluderande språk som är fritt från
sexism, rasism, funkofobi, HBTQ-fobi och andra
nedsättande formuleringar, både när du talar med
vänner och med nya spelare.

•

Tolka andra välvilligt. Utgå inte från att någon vill
vara otrevlig eller skapa dålig stämning utan fråga
personen hur hen menade. Ofta handlar det om
olika sätt att uttrycka sig på och missförstånd kan
lösas enkelt genom kommunikation.

•

Fråga alltid innan du ger en person feedback på sitt
spelande. Om personen svarar nej så respektera
detta.

•

När du pratar med en ny person, visa intresse för
vad hen spelar istället för att utgå från vad du själv
spelar. Detta öppnar upp för ett bättre samtal och
risken minskar att personen du frågar känner att
hen måste ha spelat rätt typ av spel för att få vara
med. Till exempel: Istället för att säga “Jag spelar
detta, har du spelat det?” fråga istället “Vad brukar
du spela för spel?”

•

Var öppen och ödmjuk inför att alla inte har samma
erfarenheter och att alla inte fungerar på samma
sätt. Fråga gärna innan ni börjar spela om det är
något du behöver känna till om din medspelare.
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2. ARRANGÖR OCH STYRELSE
En föreningsstyrelse har ansvar för att se till att
föreningen fungerar bra. Detta gäller även när
det kommer till att göra föreningen till en bra och
inkluderande plats. Det är inte alltid det enklaste,
men här är några enkla tips.
•

Ha en skylt med information om hur ni vill att
medlemmar och besökare ska bete sig mot varandra. Om alla känner till trivselreglerna är risken
mindre att det uppstår missförstånd.

•

Uppmuntra till att alla alltid ska presentera sig
med namn och pronomen för nya spelare och
medlemmar.

•

Markera tydligt att ni inte tolererar nedsättande
språk, till exempel sexism, rasism, funkofobi,
HBTQ+fobi och andra nedsättande formuleringar.
Detta kan göras genom skyltar i er lokal, på hemsidan, på facebooksidan, på forum och liknande.

•

Ha tydlig information om vad det är som arrangeras,
vilka det är som arrangerar och vilka ni riktar er till.
Ha gärna bilder på arrangörerna så att deltagarna
vet vilka dessa är.

•

Utse trivselvärdar i föreningen eller på arrangemanget. Dessa är personer som deltagare och
medlemmar ska kunna vända sig till, och som har
ett extra ansvar för att se till så det är bra stämning.

De ska också säga till arrangörer eller föreningsstyrelse ifall trivselreglerna bryts. Gör det tydligt för
alla vilka trivselvärdarna är, så att nya spelare vet
vem de ska vända sig till.
•

Om du kan, hälsa alltid på nya deltagare som
kommer in och berätta vad ni gör.

•

Uppmana deltagarna att ha en bra samtalston
mellan varandra och att spela schysst mot varandra.

•

Ha med enkla lappar som i korta steg beskriver hur
ett spel går till och som deltagarna kan låna. Det gör
att de kan spela på egen hand och på så vis lära sig
mer. Det är väldigt användbart för att till exempel
beskriva hur en runda i ett spel går till.

3. PROBLEMATISKA BETEENDEN
Oavsett hur väl ni som förening eller arrangörer förbereder er kan det ibland inträffa händelser som ni måste
hantera. Det kan vara något som händer inom er förening, på ett arrangemang som sköts av medlemmar i
föreningen eller något föreningens medlemmar skrivit
på nätet och som drabbar föreningen.
Denna hanteringsplan är utformad i två. Steg ett riktar
sig till de som är ansvariga för att hantera saker på plats
och steg två till föreningens styrelse, som ska följa upp
händelsen.
Det är viktigt att komma ihåg att styrelse och arrangörer
mycket väl kan vara samma personer.

STEG ETT – ARRANGÖRER PÅ PLATS
När deltagare beter sig illa på ett arrangemang, vare sig
det är mot dig som arrangör eller mot andra spelare,
är det viktigt att du som arrangör agerar snabbt och
effektivt, oavsett om du får veta att något hänt under
eller efter arrangemanget. Ledorden är: Lyssna - stötta
- agera.
•

Lyssna på vad som hänt och var noga med att låta
alla inblandade få tala till punkt och berätta allt.

•

Stötta de som är ledsna. Fråga på vilket sätt de
behöver stöd och lägg ingen bedömning i vad som
sårat.

•

Agera genom att dokumentera det som hänt och
personernas kontaktuppgifter, och rapportera det
till styrelsen. Om du bedömer att någon brutit mot
trivselregler eller värdegrund kan du be personen
lämna verksamheten.

STEG TVÅ - FÖRENINGENS STYRELSE
Föreningens styrelse har ansvar för att informationen,
som arrangörerna lämnat, följs upp. Ofta handlar det
bara om att dokumentera informationen, men ibland
kan en person behöv uteslutas ur föreningen på grund
av dåligt beteende. Här är det viktigt att styrelsen
agerar snabbt för att processen inte ska dra ut på
tiden. En utdragen process skapar mycket oro för alla
inblandade.
•

Utse en kontaktperson från styrelsen som sköter
ärendet när det gäller uppföljning och dialog.

•

Prata med arrangören och de övriga inblandade,
be om deras bild och berätta att styrelsen tittar på
händelsen.

•

Om det är en person som betett sig illa mot andra
kan ni prata med hen för att hjälpa hen förstå vad
hen gjort och allvaret i det.

•

Styrelsen måste till sist fatta ett beslut om vad som
ska ske. Konsekvensen av agerandet bedöms från
situation till situation. En konsekvens kan vara att
ge en eller alla inblandade personer en varning och
att om beteendet upprepas kommer de stängas av.
En annan konsekvens kan vara att inte tillåta dem
ha ansvar för verksamhet inom föreningen under
en bestämd tid. En av de hårdaste konsekvenserna
är att stänga av dem från att delta i föreningens
verksamhet. Om styrelsen även anser att personen
bör uteslutas ur föreningen måste vanligtvis
årsmötet besluta om det.

Kom ihåg:
•

Det är oftast en person som betett sig illa mot
andra och då är det denna person ni som styrelse
ska hantera. Undvik att stänga av bägge parter
i en händelse om det inte är båda som betett sig
problematiskt.

•

Tänk på att de som beter sig illa är vanliga människor,
som kan behöva hjälp och stöttning i att sluta med
sitt beteende. Ni har dock inget ansvar för att stötta
mer än ni orkar och bör istället föreslå professionellt
stöd när det behövs.

•

Om det skulle komma till er kännedom att någon
som närvarar på föreningens arrangemang/
verksamhet har betett sig illa mot andra personer
utanför föreningens verksamhet så kan ni alltid
neka den personen tillträde till er lokal eller till ert
arrangemang. Det ni kan göra då är att hänvisa till
att ni värnar om säkerheten för era medlemmar.

•

Notera:
Det
är
strängt
förbjudet
enligt
Dataskyddsförordningen (GDPR) att ha listor över
personer utan deras godkännande. Ni kan lära er
mer om GDPR på Sverok.se

Tveka inte att kontakta oss på Sverok om du har frågor kring
hur din förening kan implementera denna uppförandekod
i din förening.
Skriv till oss på info@sverok.se.
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SVEROK – SPELHOBBYFÖRBUNDET
SVERIGES ROLIGASTE UNGDOMSFÖRBUND
Våra medlemmar organiserar sig i
föreningar och samlar, utvecklar och
sprider spelkulturen. De huvudsakliga
verksamheterna utgörs av e-sport,
LAN, cosplay, rollspel, lajv, figurspel
och bordsspel bland många andra.
Sverok arbetar aktivt med att främja och
tillgängliggöra spelhobbyn för så många
som möjligt.

Hitta en förening nära dig med
Spelkartan.se!

Vi heter Sverok i alla våra sociala medier
			
		
KOM IGÅNG PÅ STARTA.SVEROK.SE!
— @SVEROK — FACEBOOK.COM/SVEROK

