
Vilka är vi?  
Vi representerar det lokala distriktet av Sverok, vilket är Sveriges största ungdomsförbund. 
I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet 
tillsammans. Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN utgör de huvudsakliga 
verksamheterna, bland många andra. Stadgarna förespråkar demokrati och politisk och religiös 
obundenhet.   
  
I övrigt vore det bra om distriktet (Sverok Jönköping-Kronoberg) inkluderades i den sändlista som 
hörde samman med Remissutgåvan av kulturplanen eftersom vi gärna deltar såväl i utformningen av 
kulturplanen som samarbetet/nätverkandet med övriga kulturorganisationer.  
  
Allmänna synpunkter kring kulturplanen  
I stort fungerar kulturplanen, särskilt inom det infrastrukturella området, vilket också inkluderar 
ambitionen att arbeta med fysiska kulturella utrymmen. Vi skulle dock vilja inflika att kulturen i 
stort sannolikt skulle gynnas av en ökad inriktning gentemot föreningslivet och 
deltagarkulturella utförandeformer. För att ta några exempel från vår 
verksamhet på deltagarkulturella aktiviteter som är mer synliga, finns ett antal av våra 
medlemsföreningar som syns i diverse sammanhang. Specifika exempel 
är Kulturnatten i Växjö, pride-
parader och evenemang som Spelkvällar på Kafé Deluxe i Växjö, för att nämna några tillfällen som all
a har med kultur och personliga möten att göra.   
  
Att ta våra föreningar till hjälp för att öka internationaliseringen, minska språkbarriärer och uppmana 
till större deltagande bland framför allt unga är en nog så god anledning till att låta 
kulturbegreppet sträckas ut till att också innefatta 
spel: vilken lajvare eller cosplayare skulle inte kunna finna nytta i teatern och vice versa. Här finns 
nya möjligheter att utveckla kunskapsområden och finna nya samarbeten, kanske genomföra 
gemensamma seminarier? Alla är välkomna (oavsett kön, ålder, sexuell läggning eller kulturell 
bakgrund) till våra föreningar så länge de följer föreningarnas stadgar och det tycks vara just det som 
kulturplanen i mångt och mycket består av - att minska klyftorna människor emellan. Att använda 
spel, lek och teater som en plattform för kommunikation är en gammal beprövad metod för att 
komma varandra närmare, inte många har undkommit ett parti sällskapsspel med familjen och insett 
att det finns spel där alla kan delta oavsett grundförutsättningar.  
Här finns en outnyttjad resurs i arbetet för jämställdhet och inkludering som 
vi hoppas kan komma att användas i framtiden.  
  
Önskade tillägg  
Vi anser inte helt oväntat att deltagarkultur och då särskilt spelkultur är något som regionen i stort 
skulle vara betjänt av att arbeta mer med att främja. På grund av detta skulle vi 
önska att detta stycke, eller i alla fall någon typ av text som tar upp spelkulturen fördes in 
I kulturplanen under stycket "den kulturella infrastrukturen I Kronoberg"  
  
Spelkulturen  
Spelkulturen är den snabbast växande kulturformen i regionen. Den innefattar såväl den digitala 
spelkulturen med LAN-verksamhet, spel över nätet och konsolspelande, som den analoga 
spelkulturen med lajv, bordsrollspel, brädspel, Cosplay och figurspel. Kulturformen har en bred, ideell 
närvaro i regionen och en ung demografi. Det finns också flera etablerade event i regionen 
där Ichicon är det största, men det finns en vid flora av årliga träffar på kongresser och större 
samlingar av olika slag (lajv, konvent, LAN, öppna speldagar, medeltida demos och liknade) vilket 
gör att  detta är ett område där regionen kan göra en viktig insats i den kulturella utvecklingen och de 
möjligheter av deltagande som erbjuds regionens innevånare  
   



De verksamma inom den spelkulturella sfären är oftast ideellt engagerade, men det finns en 
framväxande grupp av aktörer som arbetar utifrån en, helt eller delvis, professionell basis. Inom den 
ideella sektorn har regionen hittills arbetat gentemot ungdomsförbundet Sverok, men det finns 
också många fria aktörer. Regionens roll kan här bli att vara en samarbetspartner och ett stöd i 
upprättandet av inter-sektionella samarbeten mellan ideella, professionella och offentliga aktörer.   
   
Spelkulturen är en levande kulturform som ständigt utvecklas och som har ett brett stöd inom vitt 
spridda grupperingar. Härigenom har den i sig sociala fördelar genom att den samlar människor med 
olika bakgrund (ofta unga) och skapar band mellan dessa. Det som framförallt behövs är 
mötesplatser och stöd med att skapa dessa.  
   
Det finns stora möjligheter att skapa arenor för samverkan i framtagande av speltillämpningar inom 
diverse områden där en spelinriktning kan hitta nya lösningar på problem av olika slag. Ett exempel 
är möjligheten att, via spelkulturella satsningar, ge en kulturell arena till människor som oftast inte 
skulle söka sig till de äldre, etablerade kulturformerna.  
   
Inom den digitala spelkulturen finns en pågående utveckling, både inom det professionella 
spelskapandet, men också inom diverse ideella projekt. Ett stöd för nätverkande och hjälp med 
starten av nya spel-idéer/utvecklingar kan vara oerhört värdefullt. Om en kreativ miljö som gynnar 
digitalt spelskapande inom skärningen mellan det professionella och det ideella kan skapas kommer 
detta att kunna bli en oerhört snabbt framväxande del av det kulturella utbudet.  
   
Spelkulturen är en ny aktör på den kulturella scenen i stort. Det finns alla möjligheter för ett utbyggt 
samarbete gentemot de övriga kulturella aktörerna i regionen.   
   
Utveckling  
Stärkt tillgänglighet för spelkultur och stärkta strukturer för nätverkande  
För att förstärka den spelkulturella arenan i regionen måste mötesplatser göras tillgängliga. Detta 
kan göras genom att anordna spelsamarbeten gentemot bibliotek, skolor, ungdomsgårdar, kulturhus 
och övriga samlingsplatser. Stöd skall också ges till befintliga samlingsplatser som klubblokaler och 
återkommande arrangemang. Regionen skall också kartlägga och verka för att kontakter skapas 
mellan de olika aktörerna och samarbeta med befintliga organisationer såsom Sverok i att bjuda in 
till öppna möten för att skapa nätverk och samarbete. Det bör också skapas möjligheter för ökade 
kontakter med representanter för andra kultur- och konstområden.  
   
Främjandet av spelkulturell utveckling  
Vägen från idé till färdig spelkulturell produkt är ofta svår. Speciellt som arbetet till stor del görs på 
en ideell basis. Regionen skall samverka med studieförbund och riksorganisationer i att skapa 
lämpliga stödstrukturer för spelutveckling  
   
Social spelkultur  
Spelkultur når ofta grupper som den etablerade kulturen inte gör. Regionen skall, om möjligt i 
samverkan med studieförbund och riksorganisationer, verka för att projekt som innefattar stora 
sociala satsningar gentemot marginaliserade demografier får stöd och hjälp i genomförandet av 
dessa.  
   
Jämlikhet inom Spelkulturen  
Det finns ofta en sned könsfördelning inom spelkulturen. Regionen skall, om möjligt i samverkan med 
studieförbund och riksorganisationer, verka för att projekt som innefattar satsningar för att uppnå 
ökad jämlikhet inom spelkulturen får stöd och hjälp i genomförandet av dessa.  
   
Region Kronoberg vill  



 Skapa en stödstruktur för spelkulturella samlingsplatser och arenor   
 Verka för bättre kontaktytor gentemot övriga kulturella aktörer  
 Skapa en stödstruktur för spelkulturell utveckling   
 Främja arbete med spelkultur som integrations- och socialiseringsverksamhet  
 Främja arbete med att motverka diskriminering baserat på kön, ras och religion inom 
spelkulturen  

   
Rörande bidragsfördelningen till ungdomsförbund inom Region Kronoberg   
Som en avslutande kommentar vill vi passa på att nämna att bidragsfördelningen till 
ungdomsförbund är väldigt låg i regionen. Sverok Jönköping-Kronoberg söker bidrag i båda de 
regioner som ligger i vårt upptagningsområde. De senaste åren har bidragsfördelningen sett ut så 
här:   
  

År  Jönköping   Kronoberg  

2015  202 000  32 165  

2016  372 400  28 755  

2017  487 900  41 155  

  
Naturligtvis berättar inte den här statistiken hela historien. En del av förklaringen ligger i kriterierna 
för vad som är en medlem som berättigar till bidrag. Exempelvis såg medlemsstatistiken ut så här 
under 2015 (vilket alltså är de medlemmar vilka gav upphov till de bidrag som mottogs under 2017 i 
tabellen ovan):  
  

Totalt antal 
medlemmar 
Jönköping   

Bidragsberättigande 
medlemmar 
Jönköping  

Totalt antal 
medlemmar                  
Kronoberg  

Bidragsberättigande 
medlemmar               
Kronoberg  

3642  1210  1639  121  

  
I båda fallen finns en mängd medlemmar som inte är bidragsberättigade på grund av olika skäl. Den 
totala sammanräkningen tar exempelvis även in medlemmar som är för unga eller gamla för att 
räknas som bidragsberättigade. Den stora skillnaden är dock att Jönköping inte ställer samma krav på 
medlemsavgift, vilket är något som krävs i Kronoberg. Många av våra medlemmar är med i föreningar 
som vuxit fram på nätet och som inte kräver en medlemsavgift, vilket rimligen 
kan betraktas som möten på nya arenor med i första hand en ung publik. Konceptet bör ligga väl 
inom ramarna för vad regionen vill lyfta fram som prioriterade områden 
genom sagda unga publik inom en digitaliserad arena.  
  
Genom att bidragsnivåerna till ungdomsförbunden är relativt låga och många av 
dem bedriver verksamhet som är av en kulturell inriktning, så anser vi att en stödstruktur för dessa 
utöver de generella bidragen kunde behövas inom kulturplanen förutsatt att situationen inte 
förändras.  
  
En av våra huvudsakliga arbetsuppgifter är att dela ut riktade bidrag till våra 
medlemsföreningar och som omsätts i sagda föreningars olika spelkulturella verksamheter. Bidragen 
söks från oss av medlemsföreningarna 
på projektstödsbasis. Vi ger framförallt stöd där det finns ett otillräckligt kommunalt stöd för 
verksamheten kan misstänka att den här situationen ser likadan ut för andra kulturella 
ungdomsförbund.  
  
Med hopp om fortsatt gott samarbete  
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