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FÖRORD
E-sporten är inte bara en av världens snabbast växande
sporter, den har också en unik möjlighet att välkomna
människor med väldigt skilda förutsättningar. Saker
som kön och funktionsförmåga spelar i de flesta fall
ingen roll – e-sporten är i grunden gränslös.
Som arrangör av e-sport har du också stor möjlighet
att forma sportens framtid. Den är fortfarande ung
och behöver fler stabila och medvetna organisationer
för att bli så inkluderande som den har potential att
vara. Tillsammans har vi kraften att göra e-sporten
till en trygg plats där alla får möjlighet att tävla, ha kul
och utvecklas!
Att arrangera e-sportevenemang kräver mycket
praktiskt arbete och koll på många detaljer. Det kan
vara svårt att stanna upp och fundera på hur man
bäst anpassar sitt evenemang för att nå ut till fler
grupper, men små extra insatser gör stor skillnad.
Det här materialet vill stötta dig som arrangör i
arbetet att skapa e-sportaktiviteter som passar
många olika typer av människor. Förutom att nå ut
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till fler personer är syftet också att få de som redan
deltar på era evenemang att känna sig trygga och vilja
komma tillbaka. Du får hjälp att planera, genomföra
och utvärdera evenemang. Boken innehåller även
konkreta stöd i form av checklistor och verktyg för
att analysera era egna aktiviteter. Du kan också läsa
om vilka utmaningar andra arrangörer stöter på och
hur de bemöter situationer som uppstår under deras
evenemang.
Boken baseras på erfarenheter från projektet Respect
All, Compete, innehållet i Svensk e-sports Code of
Conduct och på intervjuer med organisationer som
arbetar med e-sport och mångfald.
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ATT VARA E-SPORTARRANGÖR
Sverige är ett av världens främsta länder när det
gäller att arrangera e-sport. Här arrangeras allt från
världskända evenemang med hundrausentals tittare
till mindre lokala aktiviteter som sker varje vecka.
I den här boken har vi samlat erfarenheter från
en rad aktörer som på olika sätt är engagerade i
svensk e-sport. De elva organisationer som bidragit
genom intervjuer är: Dreamhack, Sverok, STHLM
e-sport, Malmö e-sport, Property, Female Legends,
Studiefrämjandet, Keita Gaming, Mälarlan, Diversi
och De Handikappades Riksförbund.
Tanken är att ge exempel på hur andra organisationer
jobbar för mångfald, vilka problem de stöter på och

“När grupper blandas ökar hänsynen och det
leder till ett bättre event. Mångfalden handlar
huvudsakligen om bättre verksamhet.”
– MälarLAN, inkluderande LAN i Hallstahammar
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hur de hanterar dem. Texten är formulerad som fyra
frågor som kan hjälpa dig som e-sportarrangör att bli
mer inkluderande och nå fler.

En fråga om demokrati
Man kan se på mångfaldsarbete ur ett rättviseperspektiv. Spel är ett extremt stort medie och det
blir en demokratifråga att se till att så många som
möjligt kan delta. Många grupper som syns inom
spelcommunities i allmänhet är underrepresenterade
i e-sporten. Flera av organisationerna vi intervjuat
menar att personer ur marginaliserade grupper
har svårt att känna sig hemma i e-sportmiljön. Det
leder till en ond cirkel där de inte orkar engagera sig
och gruppen fortsätter vara marginaliserad. Många
arrangörer vi pratat med ser det som ett problem för
stämningen på evenemangen. De menar att det blir
en bättre miljö i deltagargruppen om den består av
människor med olika erfarenheter och bakgrunder.
Mångfaldsarbete är ett sätt att få fler besökare,
stärka ert varumärke och skapa bättre miljö på era
evenemang.
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VILKA PROBLEM HAR E-SPORTEN?
E-sporten är fantastisk. Alla som någon gång varit
med om hur kul det är att avgöra en runda eller hur
bra det känns att vara del i ett fungerande lag kan
skriva under på det. Som sport har den också fördelen
att spelarna inte behöver delas upp i olika kategorier
utifrån vem man är – potentialen för inkludering är
väldigt stor. Med det sagt finns en mängd sociala
hinder i vägen för att uppnå den där potentialen. De
hindren kan ni som arrangör hjälpa till att riva ner.
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Språket
Något som alla arrangörer vi intervjuat varit överens
om är att språket är den största faktorn till att
personer inom e-sporten känner sig exkluderade.
Det finns en kultur av att prata på ett sätt som aldrig
hade accepterats i andra miljöer. Grova kränkningar
är en del av många in game-chattar och det ses
sällan som något uppseendeväckande. Det verkar
finnas en slags acceptans för att det helt enkelt är
så det ser ut i e-sporten. Framför allt är personer
ur minoritetsgrupper extra hårt utsatta. Homo- och
transfobi, rasism och våldtäktsreferenser är inte
ovanligt. Flera av organisationerna vi pratat med
menar att känslan av distans till de andra spelarna
är den största orsaken till att språket eskalerar. Det
verkar som att många spelare inte riktigt kopplar
att det bakom skärmen och nicknamet finns en
människa som påverkas av det som skrivs och sägs.
Kanske beror det på att personen som beter sig illa
inte ser hur det påverkar mottagaren på sättet den
hade gjort om det sagts ansikte mot ansikte. Det sker
en slags avhumanisering.
Moderering är det område som flest organisationer
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pekar ut som avgörande för att förändra kulturen
kring språkbruket i e-sporten.
Attityden mot kvinnor och transpersoner
I princip samtliga organisationer vi pratat med lyfter
fram hur kvinnor och transpersoner bemöts inom
e-sporten som ett problem. Det handlar om ett
problem på flera nivåer. En organisation vittnar om
hur mycket kritik de fick för att starta och promota ett
lag för kvinnor. Först när laget kontinuerligt började
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“Det största hindret är att det inte finns acceptans
för personer ur minoritetsgrupper, först ska man
ta sig över hindret och sedan utvecklas i spelet. Att
exempelvis könet hamnar i fokus, istället att få vara en
spelare.”
– Property, svenskt elitlag sedan 2010

göra bra resultat lättade kritiken. Samma organisation menar att mycket av oförmågan att handskas
med problem som kvinnor och transpersoner möter
inom e-sporten beror på ett navelskådande synsätt.
Det vill säga en attityd av att “jag eller mina kompisar
har inte märkt av problemet, därför finns det inte”.
Andra organisationer pratar om problemen med att
arrangera separatistiska event, på grund av all ilska
de möter. De menar att det riskerar att avskräcka
andra arrangörer från att ta initiativ som riktar sig till
just de här grupperna. Många av organisationerna
vittnar också om att chattkanaler är en utsatt plats.
En del av lösningen är att arbeta aktivt för att
13

normalisera kvinnors och transpersoners närvaro
inom e-sporten. Det vill säga att på olika sätt visa att
de har en lika naturlig plats där som män har. Här
spelar representationen stor roll. Att sällan eller aldrig
se personer av sitt kön representerat när det kommer
till kommentatorer i tävlingar eller på reklamaffischen
ger en känsla av att inte vara inbjuden. Att se sin
könsidentitet hela tiden användas som skällsord i
chatten gör att spelare tappar lusten att engagera sig.
När ni som arrangör aktivt arbetar för att få fler
kvinnor och transpersoner att synas och höras gör
det stor skillnad!
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SKAPA INKLUDERANDE EVENT
Ha en handlingsplan
Att ha en väl utarbetad handlingsplan för händelser
på evenemanget, som ni som arrangör jobbar med
aktivt och återkommande, är avgörande för att bli
bättre på inkludering. Flera av organisationerna vi
pratat med framhåller att det viktiga inte är att ha en
perfekt handlingsplan utan att det faktiskt finns en.
Det som istället är avgörande är att personerna som
jobbar med evenemanget är ordentligt utbildade
i handlingsplanen, att värdegrunden som ni vill
upprätthålla är tydlig för dem.

“Vår styrka har varit att ha människor från alla möjliga
bakgrunder, med olika kompetens. Många diskussioner
och olika idéer har format den festival vi har idag.”
– Dreamhack, världens största digitala festival.
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En annan viktig aspekt när det gäller handlingsplanen är att gruppen som tar fram den är bred, det
vill säga att den innehåller personer från olika bakgrunder och med olika erfarenheter. Ju fler olika
människotyper och perspektiv gruppen innehåller
desto troligare är det att handlingsplanen blir heltäckande.
Att följa upp händelser som ni hanterat är också
viktigt. Både för att säkerställa att ert handlande
ledde till det ni ville uppnå och för att bättre kunna
hantera liknande situationer i framtiden.

Ha ett synligt regelverk
På samma sätt som värdegrunden måste vara tydlig
för personalen på eventet behöver den vara tydlig
för deltagarna. Det finns en mängd sätt att se till att
era regler når deltagarna. Några av organisationerna
vi intervjuat använder introduktionen i början på
ett evenemang som ett tillfälle att informera om
reglerna och sätta tonen. Då har man oftast de
flesta deltagarnas uppmärksamhet. Andra sätt att
påminna deltagarna om era regler är att visa dem
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via projektorer, skärmar eller anslag i lokalen. En av
organisationerna vi pratat med lät alla deltagares
webbläsare styras om till en startsida där reglerna för
evenemanget syntes.
Om ni har deltagarnas uppgifter innan evenemanget
kan ni också arbeta förebyggande genom att skicka
ut era regler till dem på förhand.

Var lyhörda
En insats för inkludering som många av de
organisationer vi pratat med tar upp är enkel – prata
med målgrupperna. Om ni som arrangör inte når en
viss grupp, se till att prata med flera personer ur den
gruppen och fråga vad de saknar. På så sätt vet ni att
de insatser ni lägger ner kraft på blir relevanta och
effektiva.
Ett annat sätt att vara lyhörd är att bemöta incidenter
på ert evenemang genom att fråga den drabbade
personen vad den skulle vilja se att ni hade för lösning
på det aktuella problemet. Flera av organisationerna
vi intervjuat menar att den vanligaste lösningen på
18

många situationer är just detta. Prata var för sig med
den utsatta och den som brutit mot reglerna, var
tydlig med vad problemet är och varför ni vidtagit de
åtgärder ni gjort. Var konsekvent i era bedömningar
utifrån de regler ni har.

Använd ambassadörer
Se till att personalen eller andra personer som syns i
samband med evenemanget, såsom kommentatorer,
streamers och spelare, kommer från olika grupper.
Potentiella deltagare kommer att uppfatta er profil
utifrån vilka som syns i samband med eventet. Om
det bara syns människor från en grupp kommer
ni också mestadels att tilltala den gruppen. Om ni
istället använder personer från flera olika grupper
som ambassadörer för arrangemanget når ni fler.
Svenska laget Property har gjort det till en strategi,
menar ägaren Aron Larsson:
“Varje gång vi rekryterar en person till organisationen
och vi väljer en tjej visar vi att det är en möjlig väg att
gå, identifikation är viktigt. Att det finns en tjej som
jobbar med vår kommunikation är till hjälp. Om man
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är en grupp med samma erfarenheter och bakgrund
missar man lätt aspekter.”

Arbeta för fysisk tillgänglighet
En aspekt som ofta tappas bort av arrangörer är den
fysiska tillgängligheten, det vill säga hur personer med
olika rörelsehinder kan delta i aktiviteterna. Det kan
handla om allt ifrån hur entrén ser ut, hur passagerna
mellan olika platser på evenemangen är upplagda
eller tillgång till toaletter. De här frågorna behöver
finnas med från början av planeringen av ett event.
Flera av organisationerna vi intervjuat menar att deras
lokaler är dåligt anpassade eller att kunskapen kring
rörelsehinder är låg i arrangörsgruppen. En lösning
är att tidigt i planeringsarbetet kontakta till exempel
De Handikappades Riksförbund för att få råd, eller
att helt enkelt fråga personer med rörelsehinder
vilka vanliga problem de upplever. Du hittar också
mer konkreta tips i den här boken, under sektionen
“checklistor”.
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HUR NÅR VI UT TILL FLER?
Ni som arrangör har själva stor effekt på vilka
människor ni når ut till. Även om ni inte har någon
stor budget för marknadsföring eller resurser för att
jobba mycket med det grafiska för ert arrangemang
kan ni på olika sätt påverka er räckvidd.

Framtoning
En stor faktor för vilka grupper ni når är hur ni framställer er själva. Ofta kan tonen för e-sportevenemang vara mörk, cool och inåtblickande. Då når man
i stort sett bara den redan frälsta målgruppen. Fundera över vilka färger ni använder för ert evenemang.
Är de inbjudande, skapar de associationer till glädje
och lustfylldhet?
Samma sak gäller språket. Även där kan man som
organisation välja att framställa sig på olika sätt. Vill
ni att deltagarna ska uppfatta er som mysiga eller
tuffa? Proffsiga eller lättsamma? Förutom tonen på
språket är även sättet ni uttrycker er på viktigt. Om
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det är lätt att förstå ert material är det troligare att ni
når fler, snarare än om ni använder många interna
eller krångliga uttryck.

Plattformar
Fundera på vilka målgrupper ni vill nå och vilka
kanaler de kan tänkas använda. Använd er sedan av
de plattformarna för att nå den nya gruppen. Om det
är en plattform för en grupp ni vanligtvis inte når,
använd er av ambassadörer för gruppen för att nå ut
till dem med ert budskap.
23

Specifika satsningar
Att göra fokuserade satsningar för att nå nya grupper
har varit effektivt för flera av organisationerna vi
pratat med. Dreamhack introducerade LAN-platser i
specifika områden för personer över 20 år, vilket har
ökat deras deltagarantal hos den målgruppen.
Typen av spel ni håller turneringar i påverkar också
vilka människor ni når. Sthlm e-sport upplevde till
exempel en tydlig ökning i etnisk mångfald när de
introducerade fightingspel på konsol.
Och till sist, rådet som nästan alla organisationer vi
intervjuat ger – prata med de grupperna ni försöker
nå! Fråga dem om vilka behov de har och var noggrann
att prata med flera personer ur varje grupp så att
ni inte förutsätter att en persons tankar ger er hela
bilden.
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“Vi har tagit fram en färgpalett som är så långt ifrån det
mörka och murriga som möjligt. Man ska inte känna
sig som att man är en del av en tuff elit, för då kommer
bara den tuffa eliten till evenemangen.”
– STHML e-sport, arrangörer av tävlingar och
pubträffar.
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ANALYSFRÅGOR
Syftet med den här analysen är att hjälpa er att titta på
ert arrangemang ur ett ovanifrånperspektiv. Genom
att analysera er verksamhet “från utsidan” kan ni hitta
områden att utveckla på era evenemang, för att på så
vis nå fler människor. Tänk på att övningen inte är till
för att kritisera det arbete ni redan lägger ner, utan
bara är menad att underlätta för er att skapa ännu
bättre evenemang!
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Som ett verktyg för att jobba med analysfrågorna
ska ni sätta er in i tre olika karaktärers mindset.
Karaktärerna

har

olika

förutsättningar

och

bakgrunder, ha dem i åtanke när ni funderar över
frågorna. Vilka behov har de och hur får ni dem
att känna sig välkomna och delaktiga?
Alex, 17 år. Transperson som är född i Sverige.
Nybörjare på e-sportscenen.
John, 13 år. Homosexuell man som sitter i rullstol.
Född i Sverige och har spelat MOBA-spel i två år.
Awa, 25 år. Muslimsk kvinna som föddes i Gambia
och växte upp i Sverige. Har spelat CS i många år.
Karaktärerna är till för att hjälpa er att tänka utanför
er egen verklighet och se vilka behov andra människor
kan ha under ert arrangemang.
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ARRANGÖRSGRUPP
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Hur ser arrangörsgruppens fördelning ut när det
kommer till:
•

Kön

•

Ålder

•

Etnicitet (ursprung)

•

Erfarenhet av att arrangera e-sportevenmang

Hur rekryterar ni nya medlemmar till arrangörsgruppen?
Hur arbetar ni för att skapa gemensamma värderingar i arrangörsgruppen?
På vilka sätt arbetar ni för att arrangörsgruppens värderingar ska synas under era evenemang?

VÄRDEGRUND
Hur hanterar ni jobbiga situationer som uppstår under evenemanget? (till exempel bråk mellan deltagare, taskiga kommentarer i in game-chatten, rasism
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eller sexism)
På vilka sätt syns det i lokalerna under evenemanget?
Beskriv hur ni vill att folk ska känna när de är på ert
evenemang och hur ni vill att folk ska bete sig mot
varandra.
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MARKNADSFÖRING
Hur väljer ni vilka bilder som syns i reklam för ert
arrangemang, exempelvis i Facebook-event eller
affischer?
Vilka personer uttalar sig om evenemanget offentligt
i till exempel tidningar, lokalradion eller i era egna
kanaler? Vilka grupper representerar de?
I vilka kanaler marknadsför ni er? Vilka personer når
ni där?
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LOKAL
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Vilka hinder finns det i lokalen för att människor med
olika funktionshinder ska kunna delta? Exempelvis
rullstolsburna, personer med autism eller ADHD,
döva personer, personer med astma och allergier
med flera.
Vad gör ni under arrangemanget för att så många
olika typer av människor som möjligt ska känna sig
välkomna?
På vilka vis sätter ni stämningen på arrangemanget?
Till exempel hur visar ni upp era regler, vilken typ av
musik väljer ni, hur är personalens attityd och hur designar ni eventuell mässyta?
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TÄVLINGAR
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Hur tänker ni när ni designar inbjudningar och reklam för era tävlingar gällande:
Text - har ni fokus på prestation eller deltagande? Är
språket till för de redan invigda eller kan nybörjare
förstå?
Bilder - vilka grupper syns på bilderna?
Hur gör ni för att spelare med olika nivåer av erfarenhet och skicklighet ska kunna delta i era tävlingar?
Hur rekryterar ni programledare, casters och streamers till era sändningar?

MODERERING
Vilka offentliga kanaler har era evenemang? Hur ser
modereringen ut på dem?
Hur kan ni som arrangörer påverka hur tonen är i era
kanaler?
32
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CHECKLISTOR
Genom

att

säkerställer

använda
ni

att

ni

de

här

täcker

checklistorna
många

olika

perspektiv och behov på ert arrangemang. Se
dem som ett konkret stöd för att skapa innehåll
som når fler olika typer av människor och som
ökar tryggheten för dem ni redan når.
Känn ingen stress över att ni måste pricka av
varje punkt på de olika checklistorna, utan gör
så mycket ni kan med de resurser ni har. Med
tiden kan ni täcka in fler områden!
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ARBETSGRUPPEN
ARRANGÖRSGRUPPEN
Som arrangörer av ett e-sportevenemang kan ni
göra stor skillnad för vilken riktning e-sporten tar i
framtiden. En arrangörsgrupp som kan se många
olika perspektiv, agera konsekvent och stå för goda
värderingar är hela grunden för ett inkluderande
event.
Håll ett möte där ni pratar om er organisations
värdegrund, så att alla har samma uppfattning om
vad ni vill uppnå med ert arbete och hur ni jobbar
konkret för att nå dit. Utgå gärna från innehållet i
boken “Svensk e-sports Code of Conduct”
Skapa en handlingsplan för hur ni agerar vid
incidenter på ert event. Notera vad som bryter
mot era regler, vilka följder det får samt vem eller
vilka som är ansvariga för att bedöma regelbrott,
informera om följderna och genomföra dem. Se till
att handlingsplanen också innehåller uppföljning
för att se hur situationen föll ut och om det är
35

något som arrangörsgruppen behöver jobba med
mer långsiktigt.
Se till att arrangörsgruppen består av en
blandning av människotyper och bakgrunder. Om
personerna i gruppen är för lika varandra är det
lätt att missa andra perspektiv och behov.
36

VOLONTÄRER
Volontärerna

är

arrangörsgruppens

förlängda

arm och otroligt viktiga för att sätta tonen för
arrangemanget. Engagerade volontärer som är
insatta i värdegrunden och praktiskt kan tillämpa den
gör hela skillnaden för ett lyckat event.
Håll en utbildning med era volontärer innan
eventet, där ni tar upp er värdegrund och era regler.
På så sätt blir det lättare att ha ett konsekvent
bemötande och skapa den stämning ni vill uppnå
på arrangemanget. Utgå gärna från innehållet i
boken “Svensk e-sports Code of Conduct”.
Utbilda volontärerna i hur de gör om någon
kränks på arrangemanget, vem de tar ärendet
till och så vidare. Er handlingskedja bör framgå i
handlingsplanen för evenemanget.
Utse personer som är specifikt ansvariga för
trivseln på eventet. De kan till exempel ha som
ansvar att själva söka upp personer som verkar
ensamma och hjälpa dem in i gemenskapen.
Se till att det är tydligt vilka som är volontärer
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på eventet, genom att till exempel bära likadana
tröjor. På så sätt vet deltagarna vart de kan vända
sig.
Ge gärna volontärer scheman där längre pauser
finns utsatta med jämna mellanrum så de känner
att de har tid för återhämtning och inte behöver
vara tillgängliga jämt - det ger gladare frivilliga!
Ha en person som volontärerna alltid kan hänvisa
till för frågor de själva inte kan svara på. På så
sätt undviker ni vaga svar eller missvisande
information. Om ni har många volontärer kan det
vara bra att dela in dem tillsammans med olika
gruppledare.
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FÖRÄLDRANÄRVARO
Föräldrars närvaro inom e-sporten är ofta väldigt
begränsad. Ett av de mest framgångsrika sätten för
att få ej insatta att förstå vad e-sport handlar om är
att bjuda in dem till ett event. Som arrangör kan ni
möjliggöra att fler föräldrar fattar e-sport och visa
dem sätt att engagera sig.
Om det saknas sedan tidigare - engagera vuxna i
arrangemanget av eventet. Många kan tänka sig
att hjälpa till men vet inte hur de ska närma sig
e-sporten.
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Uppmuntra deltagares föräldrar att komma in i
lokalerna och titta när de släpper av eller hämtar
på eventet.
Be deltagare att uppge sina föräldrars mail när de
registrerar sig, på så sätt kan ni nå dem med info i
framtiden.
Sätt upp en lista med uppgifter på eventet som
föräldrar kan engagera sig i, försök nå ut med listan
till deltagares föräldrar. Listan kan till exempel
innehålla: skjuts till och från eventet, rigga upp
och ner, städa, vara trivselvärd, stå i kiosken eller
sitta i insläppet.

UPPFÖLJNING
Att se kritiskt på sitt eget event och fundera över vad
som kan utvecklas till nästa tillfälle är en förutsättning
för att bli mer inkluderande. Titta både på deltagarnas
upplevelse och er egen upplevelse som arrangörer.
Utvärdering
Låt deltagarna fylla i en enkät, digitalt eller i
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pappersform. På så vis får ni konkret information
om vad ni kan förstärka eller förändra. Se till att
de som deltar i enkäten kan vara anonyma.
Boka in ett tillfälle då arrangörsgruppen träffas
för att utvärdera eventet tillsammans, i syfte att
förbättra inför nästa.

Regelbrott och kränkningar
Informera om vart en deltagare som känner sig
kränkt kan vända sig. Tala också om att personen
kan vara anonym.
Var konsekventa i bedömningarna av brott mot
era regler, utgå alltid ifrån er handlingsplan
snarare än godtyckliga bedömningar.
Målet med uppföljningen av ett regelbrott är att
få personen ifråga att förstå varför agerandet är
ett problem och hur den kan förändra det. Inte att
utesluta personen.
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EXTERNT
MARKNADSFÖRING
Att använda språk som är lätt att förstå och information
som är enkel att tolka ger fler människor chansen att
ta del av ert evenemang. Personer som har dyslexi
eller inte har svenska som förstaspråk kan lätt bli
uteslutna om det är för krångligt att förstå vad det är
ni erbjuder. Valet av bilder i reklam för evenemanget
är också viktigt för att nå många. Det kan verka som
en liten detalj, men en grupp människor som sällan
syns på sådana bilder känner sig oftast inte tilltalad
eller som en del av gemenskapen. Bredda ert sätt att
kommunicera.

Språket
Förklara svårare ord och interna begrepp direkt
i texten. Undvik till exempel för många specifika
e-sportuttryck.
Använd inte förkortningar, skriv ut hela ordet eller
begreppet istället.
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Välj ett teckensnitt som är tydligt och enkelt att
läsa.

Grafiskt material
Använd bilder med personer av varierande ålder,
funktionalitet, kön och hudfärg.
Bestäm er målgrupp och anpassa kommunikationen till den.
Undvik stereotyper (exempelvis “tuffa killar” och
“gulliga tjejer”) när ni använder er av karaktärer i
grafiskt material. Hitta en balans i hur ni avbildar
olika kön.
Ha tydliga färger och kontraster i tryckt material,
helst en mörk färg på en ljus bakgrund eller tvärtom.

Nå ut
Gör reklam i kanaler där er målgrupp finns.
Om ni exempelvis vill nå tjejer, annonsera om
evenemanget i en Facebookgrupp avsedd för
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tjejer.
Använd ambassadörer från de grupper som ni
vill nå. Personer i den gruppen kan ofta känna sig
tryggare och blir mer benägna att delta om någon
de relaterar till gör reklam för evenemanget.
För att visa att ert evenemang är till för
många olika typer av människor - se till att
de från arrangörsgruppen som uttalar sig om
evenemanget är av olika kön och från olika
bakgrunder.

Bokning
Ha koncentrerad och tydlig information om hur
deltagare bokar och betalar sina platser.
Erbjud gärna flera alternativ vid bokning; grafiskt
system (tänk bokning av biobiljetter), mailformulär på hemsidan eller telefon.
Fråga om specialbehov! Ta reda på deltagarnas
allergier så ni vet om ni behöver undvika något
särskilt. Återkoppla så att deltagarna vet om
behovet kan mötas.
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Ge kontaktuppgifter till en person som kan
svara på ytterligare frågor om bokningen och
evenemanget. Se till att det finns flera sätt att
kontakta personen på.
Informera om var toaletter, rullstolsanpassade
ingångar och sovsalar finns, så att deltagarna kan
planera bokningen av sin plats efter sina behov.
Hantera

deltagares

personuppgifter

(som

personnummer eller adress) anonymt och se till
att det framgår till de som anmäler sig.
Om ni frågar efter deltagarnas kön, se till att
det finns fler alternativ än bara kvinna och man,
exempelvis “annat alternativ”.
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AVGIFTER
Brist på pengar är en av de vanligaste anledningarna
till att unga inte kan engagera sig i ett intresse de har.
Fundera kring hur ni som arrangör kan erbjuda gratis
eller billiga aktiviteter som fler kan delta i.
Om ni har möjlighet, håll kostnaden för att delta
på eventet låg. Det gör att ni når fler
Överväg att ha olika avgifter för olika grupper. Kan
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ålder, kön, erfarenhet eller sociala förhållanden
vara faktorer?
Vik ett antal platser på ert event för en viss grupp.
Det kan vara gratisplatser för att nå personer som
inte kommit annars, eller platser där gruppen kan
sitta tillsammans och uppleva ökad trygghet.

PARTNERS
De organisationer som ni samarbetar med kan
göra mycket för att stärka eventet. Ni kan nå nya
målgrupper, ge mervärde till de personer ni redan
når och stärka de budskap ni står för.
Fundera över vilka partners ni vill samarbeta med,
stämmer deras värden överens med era?
Ha en dialog med era partners, där ni berättar
om värdegrunden för ert arrangemang. På så sätt
minskar ni risken för att de agerar på ett sätt som
ni eller era deltagare inte är bekväma med.
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FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
LOKALER
En genomtänkt lokal som tar hänsyn till människors
olika behov kan vara hela skillnaden mellan att delta
eller inte. Allergier eller funktionsvariationer kan
innebära att en deltagare stängs ute från aktiviteterna
om behoven inte uppmärksammas och bemöts. En
välplanerad lokal gör stor skillnad för hur många
personer ni kan nå.
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Tillgänglighet
Se till att lokalen är anpassad för mängden
människor (undvik för högt ljud, dålig luft, eller att
det blir bullrigt och trångt).
Om deltagarna måste använda trappor för att ta
sig runt i lokalen - se till att det finns alternativ i
form av hissar eller ramper.
Kolla att dörrar kan öppnas och stängas av
deltagare som använder rullstol och att de är
tillräckligt breda för att ta sig igenom.
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Om möjligt, se till att det finns en lugn plats där
det går att minska antalet intryck en stund.
Använd tejp för att markera kontraster på såväl
mörka som ljusa ytor, exempelvis för att märka ut
trappsteg.

Information
Påminn om era regler genom att skylta om dem i
lokalen, både de som handlar om hur deltagarna
ska bete sig mot varandra och de praktiska
reglerna.
Informera deltagarna vad de gör om de utsätts
för kränkningar, till exempel på arrangemangets
hemsida eller på lappar som ni delar ut.
Sätt upp skyltar som informerar om vart deltagarna
hittar toaletter, sovsal och matställen.
Erbjud support till deltagare som inte har tekniska
kunskaper eller problem med sin utrustning. Gör
det enkelt att ställa frågor och se till att personerna
i supporten har en inkluderande attityd.
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Ha en informationsdisk eller liknande, dit deltagare
kan gå för att ställa frågor. Se till att den är tydligt
uppmärkt .
Skicka ut eventuella scheman och tider i förväg
och håll er till dem. För vissa grupper, exempelvis
personer med koncentrationssvårigheter, är det
väldigt viktigt att tider passas.

Toaletter
Toaletterna behöver vara tillgängliga för deltagare
som använder rullstol eller liknande. Utrymmet
ska vara tillräckligt stort för att rullstolen ska kunna
vända. Toaletten behöver ha räcken på båda sidor,
se också till att det är fritt under handfatet så att
det går att komma in en bit under det.
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Se till att det finns könsneutrala toaletter och märk
upp vilka de är.

Allergier
Informera innan eventet om att deltagarna bör
undvika

vanliga

allergiframkallande

källor

som

nötter, citrus och parfym. Se till att inga pälsdjur
vistas i lokalen.

Övernattning
Erbjud könsneutrala och könsspecifika sovsalar.
Tänk på att låta deltagarna definiera sig själva.
Se till att det finns möjlighet att duscha separat.
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MAT
Om ni har ett evenemang som sträcker sig över flera
dagar är det viktigt att fundera kring vilken mat ni
erbjuder. Ett lätt sätt att inkludera fler är att informera
om att ni har alternativ kost.
Fråga deltagarna i anmälan vad de har för
specialbehov gällande mat, så att ni vet hur stort
behovet är och om det förekommer allergier som
ni inte tänkt på.
Ha tydlig skyltning kring vad maträtter innehåller,
för att underlätta för allergiker eller personer med
särskilda kostbehov.
Se till att ha flera alternativ, såsom vegetarisk/
vegansk kost och laktos- och glutenfritt.
Kolla så att den alternativa kosten håller samma
kvalité som övriga maten och inte slarvas med.
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EVENEMANGETS INNEHÅLL
AKTIVITETER
Alternativa aktiviteter, utöver de som eventet
fokuserar mest på, kan vara ett bra sätt att locka
nya människor. Det kan också vara ett sätt att öka
variationen på ert innehåll och få människor att
interagera med varandra. Konserter, sällskapsspel
eller tävlingar som inte involverar spel är några
exempel.
Om ni håller organiserade aktiviteter, se till
att det finns aktiviteter som funkar oavsett
funktionsförmåga.
Om ni håller turneringar, kom ihåg att ta pauser
mellan matcherna så att deltagare med exempelvis
ryggproblem kan få avlastning eller personer
med koncentrationssvårigheter kan söka lugn en
stund.
Om ni har en invigning är det ett perfekt tillfälle
för er att gå igenom arrangemangets värdegrund
och regler, då når ni alla besökare samtidigt.
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Om ni har en scen - var noga med att moderera
innehållet där. Tänk på att ni är ansvariga för
innehållet även om det är någon annan än
arrangören som håller i aktiviteten på scenen.
Se till att alla som pratar på scenen använder
mikrofonen, oavsett om de själva känner att det
behövs eller inte. På så sätt ser ni till att alla i
lokalen kan höra vad som sägs.

TÄVLINGAR
Tävlingarna är hjärtat i många e-sportevent. De
erbjuder en stor möjlighet att jobba för att fler
ska känna sig välkomna. Valen av spel, hur ni
kommunicerar kring dem och vilka som bjuds in att
tävla är alla faktorer som påverkar.
Arrangera tävlingar för spelare på olika nivåer,
så att alla deltagare har en chans att vara med
oavsett erfarenhetsnivå.
Om ni arrangerar tävlingar som endast är till för
en viss målgrupp, indelat efter till exempel kön
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eller ålder, fråga målgruppen själva vilka behov de
har innan ni planerar tävlingen.
Fundera över vilka spel ni tävlar i eller visar
upp. Är de inkluderande vad gäller till exempel
svårighetsgrad och representation?
Ha lättillgängliga guider till de olika spelen, för
att ej insatta ska kunna förstå och delta. Det gör
också att föräldrar eller andra intresserade lättare
kan sätta sig in i sammanhanget.

PROFILER
De personer som syns utåt i samband med era
evenemang är era ambassadörer. Publiken kommer
att betrakta de saker som profilerna gör och säger
som godkända av er. Positiva förebilder kan vara
ett kraftfullt sätt att jobba för en mer välkomnande
e-sport.
Om ni har kommentatorer, streamers eller
andra som syns på sändningar från eventet, se
till att rekrytera personer från olika grupper. Det
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garanterar fler perspektiv och ser till att fler blir
intresserade.
Kom ihåg att ni är ansvariga för hur profiler som
är sammankopplade med eventet uppför sig. Var
noga med att förankra era värderingar och se till
att profiler inte agerar på ett sätt som bryter mot
dem.
57

MODERERING
På samma sätt som profiler i viss mån kommer att
föra er talan gör era offentliga kanaler också det.
Innehållet där kan lyfta eventet och kanalerna kan bli
en plats där folk möts, har kul och får svar på frågor.
Bristande moderering kan istället leda till kränkningar
och att bilden av ert evenemang drabbas.
Om ni har offentliga kanaler, såsom Facebook
eller Twitch, se till att ha en eller flera ansvariga
moderatorer för dem. En kanal som inte
modereras kan skada både era deltagare och ert
varumärke.
Ha tydliga och synliga regler för hur ni förväntar er
att användare av era kanaler ska bete sig.
Uppmuntra deltagarna att vara i de offentliga
kanalerna, där ni kan påverka tonläget och
innehållet.
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TILL SIST
Tack för att du har tagit del av det här materialet
och för att du som e-sportarrangör vill arbeta för att
skapa en mer inkluderande miljö. Hoppas att du har
hittat extra inspiration och konkreta sätt att arbeta
med mångfald på era evenemang. Tillsammans gör
vi svensk e-sport till en miljö för alla.
Lycka till i arbetet!
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Vi vill tacka följande organisationer som bidragit till
arbetet genom intervjuer:

De Handikappades Riksförbund
Diversi
Dreamhack
Female Legends
Keita Gaming
Malmö e-sport
Property
Mälarlan
Sthml e-sport
Studiefrämjandet
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Använd gärna bokens webbkurs på:
www.respectallcompete.se/webbkurs
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E-sporten har potential att vara världens mest
inkluderande sport. Som arrangörer kan ni se till
realisera den potentialen.
Det här materialet vill stötta er i arbetet med att skapa
e-sport för alla, genom analysfrågor, checklistor och
exempel från andra arrangörer. Innehållet fokuserar
på allt från den fysiska miljön, till marknadsföring och
moderering.
Till boken kommer också en webbkurs, den hittar ni på
respectallcompete.se/webbkurs
Tack för ert engagemang - tillsammans skapar vi en
mer öppen och välkomnande e-sport!

info@sverok.se

