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FÖRORD
Nu är den alltså klar. Rapporten om enkät- och 
intervjuundersökningen som genomfördes under hösten 2012 
inom ramen för NAB-projektet är färdig. Som alla processer var 
även denna något av en berg- och dalbana som endast gick att 
genomföra med stöd från flera olika håll. 

Projektets referensgrupp och konsulten Adrian Repke var 
oersättliga bollplank i början när enkäten togs fram. Vilka 
frågor ska vi ha med? Vilka formuleringar? Hur tolkar ni denna 
fråga? Vad tycker ni att frågan mäter? Är den relevant eller inte? 
Sådana frågor hade varit omöjligt att ta sig igenom helt själv. 
Projektets styrgrupp var också en enorm resurs och stöd i att 
sätta prioriteringar, bestämma nivån av analysen osv..

Intervjuerna hade inte kunnat genomföras utan Sveroks 
underbara ringare Marcus och Sanna och själva kodningen 
av materialet hade varit omöjligt utan Rasmus och Helena. 
En del personer som svarade på enkäten hörde också av sig 
med värdefulla synpunkter. All input jag fick betydde väldigt 
mycket för mig, inspirerade och tvingade mig att tänka efter 
igen och ibland att tänka om. Sist men inte minst hade inte hela 
undersökningen blivit av om inte så många hade tagit sig tid 
för att fylla i enkäten och frivilligt ställt upp för en intervju. Stort 
tack till alla er som deltog och delade med er av era synpunkter 
och erfarenheter!

Det är mig veterligen första gången som en sådan 
undersökning med ett normkritiskt perspektiv på mångfald har 
genomförts, vilket innebar att det inte fanns några mallar att gå 
efter. Även om man i efterhand kan upptäcka brister och önska 
att vissa saker hade gjorts på ett annat sätt, är jag väldigt nöjd 
med hela undersökningen. Framför allt är jag övertygad om 
att den kommer vara ett bra underlag för förbundets framtida 
förändringsarbete.  

När man läser rapporten är det lätt att tänka på att allt bara 
är dåligt. Även om en del positiva saker lyfts fram ligger 
fokus på att hitta problem. Det är därför mycket viktigt 
att ni tänker på att syftet med hela undersökningen är 
att kunna bli ett ännu bättre förbund med ännu häftigare 
medlemsföreningar. Undersökningen kommer inte endast 
lägga en bra grund för förändringsarbetet utan den kommer 
även att fortsätta inspirera andra organisationer att också 
våga titta inåt och identifiera trösklar för ett deltagande på 
lika villkor!

Milena Kraft

Stockholm, 2013
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INLEDNING OCH 
SAMMANFATTNING 
AV ENKÄT- OCH 
INTERVJURESULTATEN
Enkät-och intervjuundersökningen är del av en omfattande 
kartläggning inom NAB-projektet (Normer, attityder och 
beteenden) som ägs av Ung Media och drivs i samarbete med 
Sverok. Projektet finansieras av Ungdomsstyrelsen och syftar 
åt att skapa mer jämlika organisationer, i vilka arbetet med 
mångfald och mot diskriminering är fortlöpande och en central 
del i allt vad förbunden gör.

Under första året gjordes en omfattande kartläggning av båda 
förbundens normer och strukturer utifrån ett mångfalds-, 
jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv bland 
anställda, förtroendevalda och medlemmar. Enkät- och 
intervjuundersökningen som denna rapport handlar om, 
är en del av denna kartläggning. Kartläggningens resultat 
kommer ligger till grund för likabehandlingsplanen som 
förbunden kommer att ta fram under våren 2013. Arbetet 
med att implementera åtgärderna som kommer att fastslås i 
likabehandlingsplanen kommer bli fokus för projektår två och 
tre.

Med hjälp av enkäten vill vi få fram en bild av vilka normer och 
andra faktorer som finns som kan ha effekter på personers 
trivsel i föreningen. Det tittades specifikt på hur olika grupper 
uppfattar språkbruket och sättet att hantera konflikter på i sin 
förening och huruvida de känner sig trygga i föreningen och 
upplever den som trygg och tillgänglig. Detta både för att få en 
uppfattning om vems behov verksamheterna är anpassade för 
och vad de kan ha för effekter på vilka som trivs i föreningarna 
och vilka som trivs mindre bra. När det gäller upplevelsen av 
språkbruket, konflikthanteringen, delaktighet och trygghet i 
föreningen samt av föreningens tillgänglighet blir det tydligt 
att det finns stora skillnader mellan grupperna. Faktorer som 
verkar påverka upplevelsen är vilken verksamhetsgren man 
sysslar med, om man har fysiska träffar eller inte, om man har 
en maktposition i föreningen eller inte, om man är en del av 
köns/religionsnormen eller inte och om den egna bilden och 
bilden som andra har av en stämmer överens med varandra 
eller inte. 

För att kunna få en djupare förståelse av enkätresultaten 
genomfördes även kvalitativa semi-strukturerade 
telefonintervjuer med 59 Sverok-medlemmar. Intervjuerna 
har bl.a. visat att de vanligast förekommande normerna 
avser personers beteenden, kön, sexualitet, ålder och 
funktionsförmåga. Avviker man från dessa normer kan det 
ha negativa effekter som beskrivs som att man kan ”känna 
sig obekväm”, är ”inte omtyckt”, ”utsätts för negativ jargong”, 

Det är ditt ansvar som utbildningsledare att försöka låta alla få komma till 
tals. Fördela ordet mellan olika personer och använd samtalsrundor, så får 
fler chansen att prata.
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”exkluderas”, ”osynliggörs” och ”särbehandlas negativt”. 
Intervjuerna visar också att föreningarna har genomfört en 
hel del inspirerande åtgärder för att fler ska kunna vara med 
på lika villkor i deras verksamhet.  Många intervjupersoner 
välkomnar stöd från förbundet när det gäller deras mångfalds- 
och jämställdhetsarbete. Stöd som önskas är exempelvis 
utbildningar, utbildningsmaterial och ekonomiskt stöd.

SYFTE
Syftet med enkätundersökningen är att:

1. kartlägga vilka normer som finns bland föreningarna

2. se vad normerna har för effekt på medlemmarnas 
upplevda trygghet, delaktighet, klimat (språkbruket och 
konflikthantering) samt tillgänglighet.

3. se om det finns andra faktorer som har effekt på 
medlemmarnas upplevda trygghet, delaktighet, klimat 
(språkbruket och konflikthantering) samt tillgänglighet

Syftet med intervjuerna är att:
1. hitta fler konkreta exempel på upplevda normer och 

deras effekter på mångfald och jämställdhet

2. hitta konkreta exempel på inkluderings- och 
mångfaldsfrämjande åtgärder som föreningar redan gör 
eller önskade att de kunde få stöd med från förbundet för 
att kunna genomföra.

DISPOSITION
Rapporten börjar med en kort genomgång av teoretiska 
perspektiv som ligger till grund för både enkätens och 
intervjuernas analys. 

Därefter följer delen där enkäten står i fokus. Först redogörs 
det för några metodiska aspekter och sedan börjar analysen. 
Analysen är uppdelad i olika avsnitt, i varje avsnitt jämförs två 
filtergrupper med varandra; det tittas på huruvida grupperna 
skiljer sig från varandra när det gäller upplevelsen av klimatet 
(Språkbruket, Konflikthantering), delaktighet, tillgänglighet 
och trygghet.  Efter analysen följer en sammanfattning av 
resultaten genom att koppla dem till enkätens syfte. 

Efter det följer delen där intervjuerna står i fokus. Även här 
börjar det med redogörelsen av några metodiska aspekter 
innan själva analysen börjar. Analysen följer frågeställningar 
som ska ge svar på intervjuernas syfte. Varje frågeställning 
är ett avsnitt. Det finns två olika kategorier personer som har 
intervjuats, sådana som i enkäten angav att de upplever att det 
finns vissa problem i deras förening och sådana som inte tycker 
att så är fallet. Under varje avsnitt redogörs dessa två grupper 
var för sig för att sedan jämföras med varandra. Efter analysen 
följer även här en sammanfattning av resultaten.
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TEORI
För att bättre kunna förstå hela processen med enkäten och 
intervjuerna, dvs. både hur de är uppbyggda och hur resultaten 
har tolkats är det bra att känna till vilka teoretiska antaganden 
som ligger till grund för projektet i stort och undersökningarna 
som en del av det.

DET CIVILA SAMHÄLLETS BETYDELSE I EN 
DEMOKRATI
Utgångspunkten för Sverok att driva detta projekt är 
antagandet att ett aktivt mångfalds- och jämställdhetsarbete 
behövs för ett demokratiskt och dynamiskt förbund. Sverok 
samlar väldigt många människor som engagerar sig i en 
ideell förening. Enligt statsvetaren Robert Putnams teori 
om det sociala kapitalet är det positivt om en stor andel av 
befolkningen deltar i det civila samhället. Detta eftersom 
länder där en stor del av befolkningen är engagerade i det 
civila samhället har en bättre fungerande demokrati, en högre 
ekonomiskt tillväxt och en lägre brottslighet än samhällen 
där endast en låg andel av befolkningen deltar i det civila 
samhället. 

Forskning (se litteraturlistan) har dessutom visat att dem som 
brukar vara ideellt engagerade i regel har en högre inkomst, 
högre utbildning, är oftare sammanboende, har föräldrar som 
är föreningsaktiva och har bättre självuppskattad hälsa än de 
som inte deltar i det civila samhället. De som inte deltar har 
i sin tur oftare en annan etnisk bakgrund än svensk, känner 
mindre tillit till andra människor, är mer ängsliga och röstar i 
lägre grad i riksdagsval. Att inte engagera sig ideellt måste inte 
innebära ett problem i sig, det är dock problematisk om det 
sammanfaller med utanförskap i andra sammanhang. Även 
om det är omöjligt att uttala sig om direkta orsakssamband är 
det tydligt att det finns en ojämn fördelning i befolkningen när 
det gäller ideellt engagemang och att skillnaderna i hög grad 
sammanfaller med socioekonomiska förhållanden. Människor 
som är ideellt engagerade brukar ha stora kontaktnätverk, om 
dessa nätverk inte är tillgängliga för människor som inte deltar 
i det civila samhället kan det vara problematiskt eftersom 
tillgången till nätverk också har stor betydelse för möjligheterna 
att få ett arbete.

NORMER OCH MAKT
En annan utgångspunkt som projektet är förankrad inom kan 
kallas för normkritik. Det kan ses som ett angreppssätt för att 
jobba för mer rättvisa i olika sammanhang.  Detta genom att 
synliggöra normer, deras positiva och negativa effekter och hur 
de samverkar med makt.

Normer är oskrivna regler för hur man bör vara och bete sig i 
olika sammanhang. Det som är norm här och nu var inte norm 
för några år sedan och det som är norm i den ena förening är 
ofta inte det i en annan förening. Normer funderar man sällan 
kring innan man råka bryta en norm, t.ex.: kanske har man inte 
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funderat så mycket kring att de flesta i sin omgivning är vita 
innan man kommer till en situation där de flesta inte är det och 
man genom sin vita hudfärg bryter mot normen.

Normer är för det mesta väldigt bra och nödvändiga,. Hade vi 
inte en regel för att man ska stå på högersidan i rulltrappan 
skulle det bli lite jobbigt varje gång man vill åka upp eller ner 
för en rulltrappa.

Det finns dock många normer som inte är positiva eftersom 
de begränsar individers eller gruppers sätt att vara eller 
exkluderar dem. Ett vanligt exempel är att många per 
automatik utgår ifrån att folk är heterosexuella. Om en tjej 
berättar för sina kompisar att hon är nykär kan hon ofta få en 
reaktion som ”oh vad kul var träffade du honom, vad heter 
han?”. De andra i kompisgänget utgår alltså ifrån att hon är kär 
i någon av manligt kön. Detta kan kännas jobbigt och kanske 
vågar tjejen då inte berätta att personen hon är kär i faktiskt är 
av kvinnligt kön. Avviker man från en norm får det med andra 
ord ofta negativa effekter. 

Normer upprätthålls genom att man får positiv förstärkning 
om man följer dem och att man bli bestraffad när man bryter 
dem. Det kan vara en armbåge i rulltrappan om man står på 
fel sida, en attityd som gör att man inte vågar berätta hur det 
egentligen är eller möts av höjda ögonbryn.

Normer hänger ihop med makt. Det finns många perspektiv 
och teorier om makt. I Ageraguiden av Vi Unga förenklas 
och sammanfattas maktbegreppet till möjligheten att ha 
inflytande över en situation, men även att kunna fatta beslut 
som påverkar andras intressen. Makt skapas i mötet mellan 
människor och är situationsanpassad och föränderlig. Det finns 
både formellt makt som man får utifrån en position man har 
och informell makt som man har i informella sammanhang, 
genom att kunna påverka samtalsämnet.  En aspekt av makt 
handlar om att konstruera vad som anses normalt eller 
inte i ett visst sammanhang. Man kan säga att det finns ett 
ömsesidigt förstärkande förhållande mellan normer och makt. 
Personer med makt påverkar normen i hög utsträckning och 
personer som är en del av normen har i sin tur lättare att få 
tillgång till makt genom att de flesta situationer är anpassade 
efter dem. 

Ett normkritiskt perspektiv handlar därför bland annat om att 
synliggöra normer och deras positiva och negativa effekter och 
på det sättet även synliggöra strukturella maktförhållandena. 

En genomgående frågeställning i hela projektet är därför vilka 
normer som finns och hur dessa påverkar vilka som trivs och 
inte trivs i förbundet och föreningarna. Vilka har mycket makt 
och vilka har mindre makt?

DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
Med denna undersökning vill vi bland kartlägga faktorer 
som kan påverka personers delaktighet och trygghet i 
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föreningen samt deras upplevelse av föreningens tillgänglighet, 
språkbruket och konflikthanteringen.  Ett sätt att hitta 
faktorerna är att kartlägga normer och deras effekter. Fokus 
ligger på att hitta normer med koppling till en eller flera 
diskrimineringsgrunder. 

De sju diskrimineringsgrunderna som finns enligt lag är etnisk 
tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning och ålder. Med etnisk tillhörighet menas att 
man anser sig tillhöra en grupp med samma nationella eller 
etniska ursprung, hudfärg eller liknande förhållande. Var och 
en har rätt att själv bestämma sin etniska tillhörighet och det 
går bra att ha flera. 

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska 
eller begåvingsmässiga begränsningar av en persons 
funktionsförmåga. Dessa kan ha funnits från födseln eller 
vara senare uppkommen; graden av begränsningar har ingen 
betydelse.

Med kön menas personens biologiska och/eller juridiska kön 
(man, kvinna). Även transsexuella som ska korrigera eller har 
korrigerat sitt kön skyddas. 

Med könsidentitet och könsuttryck menas det kön en 
persibuppfattar sig som och det kön personer uttrycker eller 
uppfattas uttrycka. De flesta transpersoner omfattas; ens 
könsidentitet eller uttryck måste uppfattas av andra, men 
den som diskriminerar måste inte känna till begreppen. 
Könsidentitet och könsuttryck har inget samband med 
personens sexuella läggning.

Med religion eller annan trosuppfattning avses alla stora 
världsreligioner, även ateism och agnosticism, men inte 
politiska, filosofiska och etiska åskådningar.
Med sexuell läggning menas i lagen hetero-, homo- eller 
bisexuell läggning.
Med ålder avses personens uppnådda levnadslängd.
Diskrimineringslagen gäller inom områdena arbetsliv, 
utbildning och vissa andra samhällsområden, så som 
bostadsmarknaden, vården med flera. Föräldrar skyddas också 
av lagen genom föräldrarledighetslagen. Föreningslivet och 
det civila samhället omfattas alltså inte av lagen. Det är dock 
eftersträvansvärt att lagen följs även av oss.  

MÅNGFALD
Den definition av ”mångfald” som ligger till grund för de 
här undersökningarna innebär inte bara att medlemsbasen 
innehåller enstaka personer som inte följer föreningens 
normer. Snarare handlar den om en vision att skapa 
förutsättningar för alla olika perspektiv och erfarenheter att 
kunna finnas med på lika villkor.
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SAMMANSTÄLLNING 
OCH ANALYS AV 
ENKÄTRESULTATEN
SAMMANFATTNING
I enkätanalysen jämfördes sex olika filtergrupper och deras 
svar på frågor som handlar om språkbruk, konflikthantering, 
delaktighet, tillgänglighet och trygghet inom den egna 
föreningen.

Filtergrupperna som jämfördes med varandra är ”fem olika 
verksamhetsgrenar”, ”regelbundna fysiska träffar” vs. ”få/inga 
fysiska träffar”, ”maktposition” vs. ”vanlig medlem”, ”köns/
religionsnorm” vs. ”avvikande från köns/religionsnormen” och 
svaren från personer vars ”egen bild stämmer överens med 
den bilden som andra har av dem” vs. de ”där andras bild 
endast ibland/inte stämmer överens med den egna bilden”.  

Det visar sig att det finns tydliga skillnader mellan hur 
personer inom de olika filtergrupperna har svarat på dessa 
frågor: Mycket tyder på att det finns fler personer bland dem 
som har regelbundna/några fysiska träffar om året, som har 
en maktposition, som uppfattas vara en del av köns- eller 
religionsnormen. Där stämmer den egna bilden överens 
med den bilden som andra har av personen; som uppfattar 
språkbruket och sättet att hantera konflikter i sin förening 
som positiv, som upplever sin förening som tillgänglig och som 
känner sig delaktiga och trygga. Bland personerna som inte 
har några fysiska träffar, som är ”vanliga” medlemmar som 
uppfattas som avvikande från köns- eller religionsnormen 
och som upplever att den egna bilden endast ibland/inte 
stämmer överens med den bilden som andra har av dem 
upplever däremot färre ett positivt språkbruk en positiv 
konflikthantering, tillgänglighet, delaktighet och trygghet i 
föreningen. Det finns även mycket som tyder på att det finns 
betydligt mycket fler personer inom e-sport och LAN, som 
instämmer i att det pratas illa om personer med koppling till en 
eller flera diskrimineringsgrunder plus bostadsort.

METOD
Enkäten har, liksom hela projektet, ett normkritiskt 
angreppssätt vilket innebär att vi försöker ta reda på vilka 
normer som finns bland medlemsföreningar och vad de har för 
effekter på föreningens mångfald och jämställdhet. 

Förutom olika bakgrundsvariabler (t.ex. föreningsverksamhet, 
position i föreningen, antal år man har varit med i föreningen 
och huruvida man uppfattas av andra som en del av normerna 
som råder i föreningen) har vi frågor som täcker fyra olika 
faktorer som enligt oss säger mycket om föreningens 
demokrati och om hur man trivs i sin förening. Faktorerna är 
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trygghet, delaktighet, klimat (språkbruket och konflikthantering) 
samt tillgänglighet.

Analysen är av rent deskriptiv natur, dvs. ett försök att ordna 
all data på ett överskådligt och beskrivande sätt. En titt på 
samtliga enkätsvaren visar inga direkt negativa tendenser, de 
flesta uppfattar språkbruket och sättet som förening hanterar 
konflikter som positiva. De känner sig delaktiga och upplever 
föreningen som tillgänglig. Det gäller dock inte för alla, och 
frågan är vilka det inte gäller för eller vilka det gäller mindre för. 
Därför filtrerades olika grupper. Genom att titta på huruvida 
svaren mellan grupperna skiljer sig från varandra, kan möjliga 
faktorer identifieras som påverkar upplevelsen av språkbruket, 
konflikthantering och tillgänglighet samt känslan av att vara 
delaktig och trygg i föreningen.

Frågor som avser ge svar på det upplevda språkbruket är fråga 
4 och fråga 5.

Frågor som avser ge svar på hur personer upplever 
konflikthanteringen i sin förening är fråga 6.

Frågor som avser ge svar på huruvida personer upplever 
föreningen som tillgänglig är fråga 15, 16, 27 och 28.

Frågor som avser ge svar på huruvida personer känner sig 
delaktiga i föreningen är fråga 14, 19 och 20.

Frågor som avser ge svar på huruvida personer känner sig 
trygga i föreningen är 9, 17 och 18.

FILTERURVALSKRITERIER
I regel blev alla relevanta grupper som stod för minst 10% 
av alla som svarade en filter. Det finns ett undantag, och det 
är gruppen som endast har några/inga fysiska träffar. Den 
gruppen består av mindre än 10 % av alla som svarade men 
finns ändå med eftersom det verkade finnas så tydliga och 
intressanta skillnader mellan dem som har regelbundna fysiska 
träffar och dem som inte har det. Filtergrupperna som finns är 
följande: 

Grupp 1: I den gruppen jämförs de personer som anger i 
enkäten att de uppfattas av andra i sin förening som någon 
som förhåller sig till religion på ett sätt som förväntas 
(=religionsnorm) med dem som anger att så inte är fallet 
(=avvikande från religionsnormen).

Grupp 2: I den gruppen jämförs de personer som anger i 
enkäten att de uppfattas av andra i sin förening som någon 
som är som en tjej/kille förväntas vara (=könsnormen) 
med dem som anger att så inte är fallet (=avvikande från 
könsnormen).

Grupp 3: I den gruppen jämförs de som anser att den egna 
bilden av de själva stämmer överens med den bilden som 
andra har av dem med personer som anser att så inte är fallet.
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Grupp 4: I den gruppen jämförs de som har regelbundna 
fysiska träffar, de som har några träffar om året och de som 
inte har några fysiska träffar alls.

Grupp 5: I den gruppen jämförs de personer som har 
en maktposition i sin förening, dvs. är ordförande eller 
styrelseledamot, med dem som definierar sig själv som 
”vanliga” medlemmar.

Grupp 6: I den gruppen jämförs de verksamhetsgrenar som 
var mest representerade bland de som svarade på enkäten, 
nämligen brädspel, rollspel, lajv, e-sport och LAN. 

PROBLEMATISERING
En liknande enkät har aldrig tidigare genomförts, inte när det 
gäller försöket att ha ett normkritiskt angreppssätt eller valet 
att skicka den till alla medlemmar (som har registrerats med 
e-postadress). Sättet hur enkäten har tagits fram har redan 
beskrivits, det var en process med många involverade som 
försökte granska enkäten ur olika perspektiv. 

Efterhand upptäcktes ändå några problem med enkäten. T.ex. 
är frågorna om huruvida personer är delaktiga på ett sätt dem 
vill vara på lokal/distrikt/förbundsnivå omöjliga att tolka. Om en 
person kryssade i att man inte är delaktig på ett sätt som man 
vill vara blir det givetvis omöjligt att veta om den person satt 
sitt kryss där eftersom den skulle vilja vara mer eller mindre 
aktiv. 

Det finns några andra frågor vars svar är svårtolkade eftersom 
svaren kan bero på olika anledningar, t.ex. frågan 20 ”Jag 
tror att jag har samma chanser att få igenom ett förslag i 
min förening som alla andra.” De som satt ett kryss på aldrig 
kan ha gjort det eftersom de upplever att deras chanser är 
mycket större att få igenom ett förslag pga. att de har en 
maktposition i föreningen eller pga. att de tycker att de har 
mindre chanser att få igenom ett förslag. Då jag i analysen 
aldrig gör några tolkningar endast utifrån svaren på en viss 
fråga utan alltid titta på alla frågor som t.ex. rör den upplevda 
tryggheten i föreningen, ser jag inte det som jätteproblematisk. 
Pekar alla svar på alla frågor som rör tillgänglighet åt samma 
håll tycker jag att man kan uttala sig om eventuella tendenser.

Ett annat problem rör formuleringen av enkätfråga 29. Alla 
frågor inom fråga 29 syftar åt att ta fram huruvida personen 
tror att den bli uppfattad som en del av normen när det gäller 
etnicitet, kön, sexuell läggning, funktionsförmåga, religion, 
könsidentitet/könsuttryck, ålder, bostadsort, språk. Normer 
är olika i olika sammanhang, t.ex. kan det vara norm att vara 
heterosexuell i en förening och i en annan förväntas man vara 
bisexuell. Därför är (borde) frågorna vara formulerade på ett 
sätt som rymmer normernas föränderlighet, dvs. ”Jag uppfattas 
av andra som någon som har kärleksrelationer med andra 
på ett sätt som förväntas” och inte ”jag uppfattas av andra 
som någon som är heterosexuell”. Även om man i många fall 
kan utgå ifrån att normen är just att vara heterosexuell och 
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inget annat. I fyra av sju frågor missades denna aspekt; ”Jag 
uppfattas av andra som svensk” (istället för ”jag uppfattas av 
andra som någon som har den etnicitet som man förväntas 
ha”), ”Jag uppfattas av andra som någon som har full psykisk/
fysisk funktionsförmåga” (Istället för ”jag uppfattas av 
andra som någon som har den funktionsförmåga som man 
förväntas ha”), ”Jag uppfattas av andra som någon som har 
ett akademiskt språk” (istället för ”jag uppfattas av andra som 
någon som ligger på den språknivå som man förväntas ha”) och 
”Jag uppfattas av andra som någon som bor i Mellansverige” 
(Istället för ”jag uppfattas av andra som någon som bor där 
man förväntas bo”). 

Även om det finns en stor chans att normen inom 
Sverokföreningar just är att vara svensk, ha full fysisk/psykisk 
funktionsförmåga och att bo i Mellansverige, är det omöjligt 
att veta. Risken att en annan etnicitet än svensk skulle kunna 
vara norm i en förening är ytterst liten, det vill säga en förening 
där de flesta har en annan etnicitet än svensk. Samma sak 
gäller möjligheten att nedsatt funktionsförmåga skulle vara en 
norm, togs dessa två frågor ändå med i analysen. De uppfyllde 
dock inte kriteriet för att bli en egen filtergrupp (dvs. det var 
mindre än 10% som svarade att de inte uppfattas som svensk 
eller som en som har full funktionsförmåga) och ingick därför 
inte i analysen som egen filtergrupp. De andra frågorna, de 
om akademiskt språk och bostad i Mellansverige, uteslöts från 
analysen pga. resonemanget ovan. 

En annan aspekt som bör nämnas är att tidsresurserna inte 
räckte till för en komplett analys av alla öppna svar. Istället 
gjordes en ganska grov analys av alla öppna kommentarer, där 
fokus låg på att hitta kommentarer som kunde ”hjälpa till” med 
tolkandet av de kvantitativa svaren. 

REFLEXIVITET 
Även om, eller just för att, det är många siffror som levereras 
i denna rapport är det viktigt att vara medveten om att dessa 
inte visar någon slags ”sanning” utan är en produkt av en 
tolkningsprocess. Att mellan mycket insamlad data välja ut 
vilken av den man ska redogöra för är en tolkningsprocess; 
vilka siffror man väljer att presentera, färg, budskapet som 
förmedlas. 

ANALYS AV ENKÄTRESULTATEN
SVARSFREKVENS
Enkäten skickades direkt till medlemmarna. Den skickades till 
88 356 epost-adresser, varav 2079 aktivt avregistrerade sig 
från utskickslistan och varav 3 210 svarade på enkäten. 1 367 
svarade delvis på enkäten och 1 843 svarade på hela enkäten. 
Räknar man endast de kompletta svaren ligger svarsfrekvensen 
på 2,1 %, räkna man alla svar, även de som inte är kompletta, 
ligger svarsfrekvensen på 3,6 %.

Detta kan anses vara en låg svarsfrekvens även om den totala 
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mängden svar är många. Å andra sidan är det första gången 
som Sverok skickade ut en enkät till alla sina medlemmar. Den 
skickades alltså till en grupp som inte förväntade sig att få en 
sådan enkät (vilket i sin tur blev kritiserat och hade önskats 
av en del medlemmar). Utifrån det är svarsfrekvensen ändå 
OK. Det ska också sägas att enkäten skickades med flit till alla 
medlemmar och inte till ett urval (en åtgärd som hade kunnat 
öka svarsfrekvensen) eftersom alla skulle ha möjlighet att svara 
på enkäten. Resultaten kan inte anses som representativa 
för alla Sveroks medlemmar men kan ändå förmedla tydliga 
mönster och tendenser.

Det är tydligt att många personer valde att endast delvis 
svarar på enkäten. En möjlig förklaring för det är att enkäten 
upplevdes som för lång och tidskrävande.

VILKA HAR SVARAT
Verksamhetsgren brädspel (17%), E-sport (15%), rollspel (14%), LAN (10%), 

lajv (10%)

Träffar 50% regelbundna fysiska träffar, 35% några fysiska träffar 
om året, 8% inga fysiska träffar

Verksamhet där andra än 
kompisar är välkomna

ja 66%, nej 17%, vet ej 17%

Antal år i Sverok-förening fler än 5 år (21%), 2 år (15%), fler än 10 år (15%), 3 år (14%)
Roll i föreningen vanlig medlem (56%), annat (12%), styrelseledamot (11%), 

ordförande (11%)
Aktiv på förbunds- eller 
distriktnivå

nej (94%), ja (6%)

Ålder 

total: 1799

hoppat över frågan: 1419

0-15: 23 (1%)

16-25: 1055 (59%) 

26+: 713 (40%)

Sysselsättning arbetande (47%), studerande på universitets-/
högskolenivå (38%), studerande på gymnasienivå (13%), 
arbetslös (11%)

JÄMFÖRELSESTATISTIK FRÅN 
STATSBIDRAGSANSÖKAN 2012
Totalt antal medlemmar i alla föreningar: 136 723

Totalt antal bidragsgrundade medlemmar i alla föreningar: 
124 693
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Ålder:
0-15 år: 17 862 (13 %)

16-25 år: 106 845 (78 %)

26 år uppåt: 11 992 (9 %) 

De som har svarat på enkäten är alltså betydligt äldre än 
genomsnittmedlemmen inom Sverok. Detta kan bero på att 
personer som är äldre ofta har varit med längre i Sverok och 
känner en starkare band till Sverok. Det kan också beror på att 
äldre personer har en annan inställning till enkäter än yngre. 
Oavsett vad som är skälet är det viktigt att ha detta i åtanke när 
man tittar på enkätens resultat.

Verksamhetsgren:
Sverok brukar skilja i sin statistik på verksamhetsgrenar 
mellan föreningar med enbart ett aktivitetsområde och 
föreningar med flera aktivitetsområden, dessutom finns 
inte kategorierna e-sport och LAN utan endast kategorin 
datorspel som då omfattar både E-sport och LAN.

Verksamhetsgren Enkätsvaren Sverok totalt: Enbart 
ett aktivitetsområde

Sverok totalt: flera 
aktivitetsområden

Brädspel 17 % 15 % 23 %
E-sport + LAN 
(datorspel)

15 % + 10 % 26 % 16 %

Rollspel 14 % 9 % 16 %
Lajv 10 % 15 % 5 %

Utifrån dessa siffror verkar personerna som har svarat på 
enkäten i stort sett representera Sveroks verksamhetsgrenar 
totalt. Det finns med andra ord inte någon gren som är helt 
under- eller överrepresenterad. 

KÖNS-/RELIGIONSNORMEN 
VS. AVVIKANDE FRÅN KÖNS-/
RELIGIONSNORMEN
Här jämförs de som uppfattas vara på ett sätt som förväntas 
när det gäller religion och det sociala könet (dvs. könet som 
man uppfattas som av sin omgivning) med den gruppen som 
inte uppfattas matcha förväntningarna när det gäller religion 
och det sociala könet. Den första gruppen anses bestå av 
personer som uppfattas som en del av normen kring religion 
och kön, den andra gruppen anses uppfattas som från dessa 
normer avvikande. De som är avvikande från könsnormen är 
alltså personer som inte motsvarar de förväntningar som ställs 
på dem utifrån deras kön. Det kan både vara personer som 
uppfattas som tjejer/kvinnor, killar/män eller varken eller. De 
som är avvikande från religionsnormen kan både vara personer 
som t.ex. är troende i en icke troende miljö eller tvärtom icke 
troende i en troende miljö.



17

HUR SKILJER SIG GRUPPERNA FRÅN VARANDRA GÄLLANDE 
VISSA BAKGRUNDSVARIABLER?
I gruppen ”könsnorm” ingår 1854 personer medan gruppen 
”avvikande från könsnormen” omfattar 186 personer. Gruppen 
”religionsnorm” omfattar 809 personer och gruppen ”avvikande 
från religionsnormen” omfattar 203 personer.

Jämför man vilka som ingår i religionsnormen med vilka som 
avviker från normen ser man att det finns fler bland dem som 
ingår i religionsnormen som har regelbundna fysiska träffar 
(62 % jämfört med 51 %) men färre som har några fysiska 
möten (32 % jämfört med 42%).  En tydlig skillnad är att dem 
som är en del av religionsnormen är äldre än dem som avviker 
från denna norm (56 % är mellan 16 och 25 år jämfört med 
67 %) och att det finns fler bland de som arbetar (49 % jmf. 
40 %). Dessutom skiljer sig grupperna i verksamhetsgrenarna 
som finns representerade. Inom religionsnormgruppen finns 
det fler som spelar brädspel (25 % jämfört med 18 %) och 
det finns 11 % som spelar figurspel, en gren som inte alls är 
representerad i den andra gruppen. I den från religionsnormen 
avvikande grupp finns det däremot 12 % som ägnar sig åt LAN, 
12 % som ägnar sig åt asiatisk populärkultur och 11 % som 
håller på med e-sport; tre verksamhetsgrenar som inte finns 
med bland de som är en del av religionsnormen. 

Jämför man däremot vilka som ingår i könsnormen och vilka 
som avviker från denna grupp, skiljer dem sig åt framför allt 
när det gäller hur många år man har varit med i en Sverok-
förening, vilka verksamhetsgrenar som finns representerade 
och hur gamla de som ingår i gruppen är. Bland de som inte 
är en del av könsnormen finns det fler som har varit med i 
en Sverok-förening i fler än 10 år (23 % jämfört med 16 %). 
Däremot finns det fler som har varit med i fem år bland dem 
som är en del av normen (22% jämfört med 15 %). De som inte 
är en del av könsnormen är något yngre (34 % är äldre än 26 år 
jämfört med 40 %) och det finns något färre som är arbetande 
(40 % jmf. 47 %). Verksamhetsgrenar som finns representerade 
inom både grupper är brädspel, rollspel och lajv, inom den från 
religionsnormen avvikande gruppen finns det även 13 % som 
ägnar sig åt asiatisk populärkultur.

En titt på de öppna svaren på frågorna ”beskriv hur du märkte 
att du bröt mot en norm” och ”exempel på när den egna bilden 
inte stämmer överens med den bilden man tror andra har av 
en”, förmedlar en liten inblick på vilka personer som är med i 
grupperna ”avvikande från köns/religionsnormen”:

Avvikande från könsnormen:
Jag beter mig som alla andra killar fastän jag är kvinna. Dvs. jag 
är inte som tjejer förväntas vara - sminkade, fnittriga och kramiga 
med alla killar.

Jag blir könad som “söt tjej” Jag förväntas ofta, inte alltid, vara 
heterosexuell, och åtminstone förstå att jag inte kan spela på 
ett parförhållande med min flickvän på lajv hur som helst. 
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Jag förväntas ofta ha en problematiserande syn på religion, 
grundantagandet är att alla är skeptiska till religion, och jag som 
HBTperson borde vara ännu mer skeptisk.

Jag är tjej och spelar onlinespel och väldigt många tror på grund av 
det att man är ful, fet och att man inte får några kärlekspartners 
what so ever. Men jag tränar egentligen regelbundet och är, enligt 
mig själv, inte så förbannat ful som man många gånger förväntas 
vara som gamertjej.

När de uppfattar mig som en bög som råkar spela brädspel istället 
för en brädspelare som råkar vara bög...

Jag tänker speciellt på då folk antar att mitt biologiska och 
juridiska kön stämmer överens med mitt mentala kön. De antar 
exempelvis att min pronomen är “hon” på grund av min ljusa röst 
och kurviga midja.

Som ensam tjej förväntas jag vara tålmodig, moderlig och ordentlig 
vilket kan orsaka en del förvåning ibland.

Avvikande från religionsnormen
Jag är agnostiker medan majoriteten av andra är ateister 
eller antiteister. Jag har vid ett fåtal tillfällen fått försvara min 
ståndpunkt eller höra att “alla religiösa personer är dumma/
knäppa”

Jag räknas nog som väldigt flummig eftersom jag tex tror på min 
egen tro, jag tillhör ingen religion alls. Snarare “new age” om något. 
Blickar som uppfattas som om jag inte vore helt meltalt stabil när 
någon diskuterar saker med mig är inte alls ovanliga att få.

De flesta förväntar sig inte att man som lajvare och upplyst 
akademiker är troende kristen. Det brukar aldrig vara några 
problem när jag berättar det, men de som jag inte har berättat 
för uttalar sig ibland lite nedvärderande om kristendomen, som 
de inte skulle göra om de visste att det fanns en troende i rummet. 
Föreningen är ett av de mest jämställda sammanhang jag vistas i, 
men man kan ändå alltid önska att folk har färre fördomar om vad 
en man/kvinna kan/vill göra. T.ex. förväntar sig ingen att jag ska 
anmäla mig frivilligt för att gräva slaskgrop, och alltså slipper jag.

Jag spår i Tarotkort, och mycket av nördverksamheten präglas av 
benhård ateism.

SPRÅKBRUKET
Det finns några skillnader i hur personer som uppfattas vara en 
del av religions- eller könsnormen uppfattar språkbruket inom 
föreningen. Det finns en viss tendens mot att de som är en del 
av normen upplever språkbruket som mer positiv än de som 
inte är en del av normen.

Flera av dem som är en del av religionsnormen instämmer helt 
i att språket präglas av ömsesidigt respekt (57 % jämfört med 
47 %) och att det är lyhört (39 % jämfört med 24 %). Samma 
gäller för de som är en del av könsnormen; där är det 59 % 
jämfört med 45 % som instämmer helt i att språket präglas av 
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ömsesidigt respekt och 39 % jämfört med 34 % som uppfattar 
språket som lyhört. 

Dessutom uppfattar fler av de som är en del av könsnormen 
att språket signalerar öppenhet (47 % jämfört med 43 %). 
Motsatsen är fallet när det gäller religionsnormen, de som 
inte är en del av religionsnormen tycker att språket signalerar 
öppenhet (48 % jämfört med 44 %).

Inom båda norm-grupperna uppfattar fler av dem som inte 
är en del av normen att språket innehåller många fack/
nördbegrepp (religionsnorm: 51% respektive 45 %, könsnorm: 
51 % respektive 42 %).

Reflektion:
Personer som avviker från en norm upplever ofta språket 
som mer negativt än personer som är en del av normen, vilket 
kan förklaras med att mycket negativ jargong har koppling till 
exempelvis kön och religion. En person skriver följande om 
språkbruket i en öppen kommentar:

Det finns åsikter som vissa har i föreningen som jag upplever som 
”norm”. De som hörs mest är ateister och hårt präglad vänster, 
vilket gör att man inte alltid vågar vara så öppen med politiska 
och religiösa livsstilar eller åsikter som inte stämmer med deras. 
Framför allt gäller detta den ateistiska synen, jag upplever ibland 
att det ses ner på att vara kristen.

En annan person skriver:

Det finns en förening där representanter säger skit om andra 
föreningar och använder sexistiskt språk. Dessutom säger folk 
saker bakom ryggen om en person som de flesta anser vara MtF 
trans... Och använder fel könsidentitet ibland. *suck*
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NEGATIV JARGONG 
Det finns skillnader huruvida de personer som är en del av 
religions- eller könsnormen uppfattar att det pratas illa om 
personer pga. deras kön, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, 
hudfärg, religion, funktionsnedsättning och bostadsort. 
Skillnaden yttrar sig tydligast i att de finns fler bland de som 
tillhör en av normerna som inte instämmer i att det pratats illa 
om personer. 

Det finns inga tydliga skillnader när det gäller huruvida det 
pratas illa om personer pga. deras ålder och sexuell läggning.

Bland dem som är en del av religionsnormen är det fler 
som inte instämmer i att det pratas illa om personer pga. 
deras kön (89 % respektive 84 %), deras könsidentitet (87 % 
respektive 81 %), deras könsuttryck (87 % respektive 80 %), 
deras etnicitet (87 % respektive 80 %), deras hudfärg (90 % 
respektive 85 %), deras religion (79 % respektive 67 %),  deras 
funktionsnedsättning (84 % respektive 76 %) och deras 
bostadsort (78 % respektive 72 %).  Det är dessutom fler 
bland de som inte är en del av religionsnormen som delvis 
instämmer i att det pratats illa om personer pga. deras 
funktionsnedsättning (18 % respektive 10 %) och pga. deras 
religion (26 % respektive 11 %).

Bland de som är en del av könsnormen är det fler som inte 
instämmer i att det pratas illa om personer pga. deras kön 
(89 % respektive 80 %), deras könsidentitet (87 % respektive 
78 %), deras könsuttryck 86 % respektive 77 %), deras religion 
(79 % respektive 67 %), deras funktionsnedsättning (82 % 
respektive 76 %) och deras bostadsort (78 % respektive 
70 %). Det är dessutom fler bland de som inte är en del av 
könsnormen som instämmer helt- eller delvis i att det pratats 
illa om personer pga. deras kön (17 % respektive 8 %), deras 
könsidentitet (16 % respektive 7 %), deras könsuttryck (18 % 
respektive 9 %) och deras bostadsort (27 % respektive 18 %).  
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Reflektion: 
Att det gällande de flesta faktorer finns färre personer bland 
de som inte är en del av köns/religionsnormen ”som inte 
instämmer i att det pratas illa om personer pga…” kan mycket 
väl tyda på att de som är avvikande på något sätt ofta har en 
större medvetenhet kring negativ jargong än normpersoner. 
När det gäller huruvida det pratas illa om personer pga. deras 
religion är skillnaden extra tydlig mellan de som är en del av 
religionsnormen och de som inte är det, vilket kan tyda på att 
de som avviker från religionsnormen oftare upplever att det 
förekommer negativ språkbruk.

När det gäller ”att prata illa om personer pga. deras religion” 
skrivs av personer som är avvikande från religionsnormen 
följande:

Religion över huvud taget är ett ganska känsligt ämne, eftersom det 
finns många ”starka” ateister.

Tyvärr finns det individer som inte förstår att religonsfrihet inte 
bara betyder frihet från religion, utan även frihet till religion.

När det gäller ”att prata illa om personer pga. deras kön” finns 
det en intressant kommentar som tydliggör att normerna kan 
te sig olika, och att det som ofta brukar vara norm inte är det i 
alla sammanhang. 

Heterosexualitet ifrågasätts som någonting onaturligt och ”dåligt” 
endast utifrån att det är normativt. Manligt och kvinnligt behandlas 
bara utifrån att kvinnligt är bra och manligt är icke önskvärt.
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KONFLIKTHANTERING
Det finns skillnader mellan hur personerna som tillhör 
religions- eller könsnormen uppfattar föreningens sätt att 
hantera konflikter. I stort sett uppfattas konflikthanteringen 
som mer ”positiv” av de som tillhör en av normerna, och mer 
negativ av dem som inte gör det.

Av dem som är en del av religions- eller könsnormen är det fler 
personer som instämmer helt i att konflikter brukar diskuteras 
öppet (religionsnorm: 46 % respektive 39 %, könsnorm: 
48 % respektive 41 %) och att alla kan ta upp konflikter 
(religionsnorm: 64 % respektive 51 %; könsnorm: 65 % 
respektive 57 %). Av dem som är en del av könsnormen är det 
dessutom fler som instämmer helt i att konflikter hanteras lika 
oavsett vem som tar upp dem (30 % respektive 21 %), samma 
sak gäller för dem som är en del av religionsnormen (28% jmf. 
24 %). 

Samtidigt är det fler bland de som inte är en del av 
religionsnormen som instämmer helt eller delvis i att konflikter 
brukar skämtas bort (religionsnorm instämmer helt: 52 % 
respektive 38 %), att den som tar upp en konflikt få höra att 
den inte ska vara så överkänslig (38 % respektive 26 %) och att 
konflikter ofta tystas ner (32 % respektive 23 %).  Liknande ser 
det ut när man tittar på skillnaden mellan de som är en del av 
könsnormen och dem som inte är det. Bland de som inte är 
en del av könsnormen finns det fler som instämmer delvis i att 
konflikter brukar skämtas bort (42 % respektive 32 %) och i att 
konflikter burkar tystas ner (25 % respektive 18 %). Det är också 
något fler som instämmer helt i att den som tar upp en konflikt 
ofta får höra att inte vara så överkänslig (9 % respektive 4 %). 



23

Reflektion:
Att personer som avviker från köns/religionsnormen har en 
något mer negativ uppfattning av hur konflikter hanteras i 
föreningen kan mycket väl beror på att man som avvikande 
person upplever sig mer begränsad i sina möjligheter att kunna 
diskutera konflikter öppet, just för att det råder en negativ 
jargong och man känner sig mer utsatt. Personerna i grupperna 
som är avvikande från köns/religionsnormen är något yngre 
än personer som ingår i grupperna religions-/könsnorm, vilket 
också kan tänkas påverka resultaten. 

TILLGÄNGLIGHET
Även här finns det en tydlig skillnad. Bland de som är en del 
av religions- eller könsnormen är det fler som upplever deras 
förening som tillgänglig än bland de som inte är en del av 
religions- eller könsnormen.

Bland de som är en del av religions- eller könsnormen är 
det fler som alltid får information på ett för dem bekvämt 
sätt (religionsnorm; 36 % respektive 30 %; könsnorm 37 % 
respektive 33 %), som upplever verksamheten som fullt ut 
tillgänglig för dem (religionsnorm: 60 % respektive 46 %; 
könsnormen: 61 % respektive 52 %) och som upplever 
att de alltid har råd med att fullt ut delta i verksamheten 
(religionsnorm: 71 % respektive 48 %; könsnorm: 70 % 
respektive 51 %). Dessutom instämmer fler av dem som är en 
del av religionsnormen helt i att de förstår stadgan och skulle 
kunna förklara dem för andra (59 % respektive 49 %).
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Reflektioner: 
Det är generellt ganska få av alla svarande som upplever att 
de får information på ett för dem bekvämt sätt. Alla staplar 
ligger under 40 %, vilket kan bero på att folk i allmänhet inte är 
särskilt bra på att förmedla information.

Skillnaderna mellan jämförelsegrupperna när det gäller 
huruvida man upplever verksamheten som fullt ut tillgänglig 
och man har råd att fullt ut delta i verksamheten skulle kunna 
beror på t.ex. ekonomiska faktorer; bland de som är en del av 
köns- och/eller religionsnormen finns fler som är arbetande 
och färre som är arbetslösa och personerna är i genomsnitt 
lite äldre i normgrupperna. Några öppna kommentarer tyder 
på att så är fallet, t.ex. nämns reskostnader som ett hinder.  
Att det finns fler arbetande i normgrupperna kan i sin tur tyda 
på att personer som är avvikande från normen har svårare 
att få jobb i allmänhet. Det kan dock också just vara en effekt 
av att man är avvikande från religions och/eller könsnormen. 
T.ex. är det möjligt att man möter ett klimat som präglas av 
negativ jargong som har koppling till kön och religion.  Bland 
de som inte är en del av könsnormen lämnades flera öppna 
kommentarer som stödjer denna tolkning, t.ex: anges att man 
ofta känner sig utanför och en person säger att hen skulle 
uppleva föreningen som mer tillgänglig om man skulle ”göra sig 
av med de medlemmar som kränkt och motarbetat kvinnors 
deltagande på lika villkor”.  I intervjuundersökningen nämner 
väldigt många personer att det förekommer negativt jargong 
kopplad till kön (se intervjurapport).

DELAKTIGHET
När det gäller delaktighet finns det nästan inga skillnader 
mellan dem som är en del av könsnormen och dem som inte är 
det, däremot finns det skillnader mellan dem som är en del av 
religionsnormen och dem som inte är det.

Bland dem som är en del av religionsnormen är det fler som 
instämmer helt i att de är delaktiga på ett sätt som de vill 
vara på lokalnivå (81 % respektive 71 %), på distriktnivå (80 % 
respektive 63 %) och på förbundsnivå (81 % respektive 65 %). 
Dessutom är det fler i den gruppen som instämmer helt i att 
de skulle få förtroendet för att driva något i sin förening (58 % 
respektive 40 %) och som tror att de skulle få samma chanser 
som alla andra att få igenom ett förslag (58 % respektive 
45 %).Därutöver är det fler bland de som inte är en del av 
religionsnormen som upplever att de sällan eller aldrig har 
samma chanser att få igenom ett förslag (14 % respektive 8 %) 
och dubbelt så många som sällan eller aldrig tror att de skulle 
få förtroendet för att driva något i föreningen (8 % respektive 
4 %).

Enda skillnaden när det gäller könsnormen är att de finns fler 
av dem som är en del av könsnormen som tror att de alltid 
skulle ha samma chanser som alla andra att få igenom ett 
förslag (58 % respektive 50 %).
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Reflektioner
De tre första kolumner är omöjliga att tolka. Vi kan endast se 
att det bland de som är en del av religions/könsnormen finns 
fler som instämmer helt i att de är så delaktiga som de vill vara 
på de olika nivåerna. Vi kan dock inte veta om det innebär att 
de som inte instämmer i det skulle vilja vara med delaktig eller 
mindre.

När det gäller de två sista kolumnerna är det dock mycket 
möjligt att det faktum att man är avvikande från normen 
påverkar huruvida man upplever att man har samma 
förtroende och möjligheter att driva något i föreningen. En 
del öppna kommentarer stödjer denna förmodan, framför allt 
kommentarer av personer som är avvikande från könsnormen. 
T.ex. kommenterar en person på frågan om man anser att man 
kan få förtroendet att driva något i föreningen ”jag är kvinna!”. 
En annan personen skriver: ”Svårt att göra en förändring. 
Det är äldre som har varit aktiva i föreningen längre är mer 
konservativt inställda och tycker att frågor kring exempelvis 
jämställdhet inte hör till vad föreningen skall syssla med eller 
bry sig om.”

Liknande kommentarer lämnas på frågan om man tror att man 
har samma chans som alla andra att få igenom ett förslag. En 
person skriver:  ”Vissa sorters förslag, för andra förslag är det 
en massiv oförståelse för att någon skulle vilja förändra något.” 
En annan person skriver ”ibland blir det lite för hysteriskt och 
töntigt och ibland bemöts mina åsikter på ett omoget sätt. en 
ovan situation för dem att kompromissa med en kvinna, som 
inte tidigare hänt på ca. 10 år.”
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TRYGGHET
Det finns tydliga skillnader när det gäller huruvida man känner 
sig trygg i sin förening mellan de som är en del av religions- 
eller könsnormen och dem som inte är det. De som är en del 
av normen känner sig i regel tryggare än dem som inte är det. 
Det finns ingen tydlig skillnad mellan grupperna när det gäller 
om man har någon att prata med när något jobbigt skulle dyka 
upp.

Bland dem som är en del av religions- eller könsnormen finns 
det fler som alltid känner sig bekväma under samtalen i pausen 
(religionsnorm: 58 % respektive 37 %; könsnormen: 59 % 
respektive 44 %) och som alltid känner sig välkomna och trygga 
i sin förening (religionsnorm: 78 % respektive 67 %; könsnorm: 
78 % respektive 69 %).

Reflektioner: 
När det gäller första stapeln är det intressant att det finns 
något fler av de som inte är en del av könsnormen som känner 
att de har någon att prata med än bland de som är en del av 
könsnormen. Detta kanske beror på att man har hittat några 
likasinnade bra vänner i föreningen som samtalspartner. 
Däremot tyder de tydliga skillnaderna i de två andra staplarna 
på att det bland de som avviker från köns/religionsnormen 
finns färre som känner sig bekväma och trygga, vilket kan tyda 
på att de möter en jargong som gör att de inte vill säga vad de 
tycker och känner. Detta resonemang kan stödjas delvis med 
de öppna kommentarer som lämnades. En person skriver 
t.ex. ”Jag är vit cis-man, för mig är det inga problem...!”, en 
annan skriver att ”vissa har börjat se samma problem som 
jag (kvinnor som män). Så vi kan ha vår egna skyddade grupp 
i gruppen (hur länge det nu kommer att fungera)”. En tredje 
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uttrycker att ”det har varit svårt att vara tjej i början och det var 
inget välkomnande med öppna armar, utan jag var med min 
sambo på föreningen vid ett flertalet tillfällen och försökte bli 
introducerad i de olika spelformerna. inte fören jag fick reda 
på att det funnits brädspel tidigare men som ingen längre tar 
tag i och driver blev jag intresserad. jag upplever ofta att det 
är ’nördigt’ snack och inte anpassat för en nivå där man är helt 
främmande för denna typen av föreningsverksamhet.”

En annan förklaring skulle också kunna vara att många känner 
sig tryggare generellt när de har jobb och är lite äldre (vilket fler 
av de i normgrupperna har och är). En intressant iakttagelse 
är också att det bland alla svarande endast är drygt 50 % 
som anger att de alltid känner sig bekväma under samtalen i 
pausen. Vad beror det på?

SJÄLVBILD OCH ANDRAS BILD STÄMMER 
ÖVERENS VS. SJÄLVBILD OCH ANDRAS 
BILD STÄMMER IBLAND/INTE ÖVERENS
I gruppen som upplever att deras egen bild endast ibland, 
sällan eller inte stämmer överens med den bilden som andra 
har av dem finns det bl.a. personer som uppfattas vara en del 
av normen men själv inte håller med om detta. Vad innebär det 
när den egna och andras bild av en inte stämmer överens? Det 
kan kännas jobbigt att man bemöts som någon man ”inte är”, 
det kan också innebära att man inte känner att man kan vara 
öppen med alla aspekter av sin identitet. 

I de öppna kommentarer beskriver personer när de märker att 
det finns en diskrepans mellan de båda bilderna, här är några 
exempel: 

När folk ”könar” mig som kvinna.

Även om jag inte ser så ut eller beter mig stereotypt är jag 
homosexuell

Förväntas vara med i t ex grabbig jargong pga mitt kön

När det kommer fram att jag är kristen blir folk förvånade.

Jag ses som kvinna, men är det inte. Jag ses som hetero, men är 
det inte. Jag ses som monogam, men är det inte. Jag ses som icke-
funktionshindrad, men är det inte. Dessa resulterar i att jag får 
dras med att benämnas som flickvän, när jag är “partner”. Min 
nuvarande partner har fått höra från bekanta inom föreningen att 
jag är otrogen, när jag var helt öppen med sagda partner om vad 
som pågick. Folk tror att jag skämtar när jag begär förklaringar 
om sociala konventioner, eller frågar varför de skrattar åt det jag 
sa, och som ett resultat får jag inte förklaringen som jag genuint 
frågade efter.

HUR SKILJER SIG GRUPPERNA FRÅN VARANDRA GÄLLANDE 
VISSA BAKGRUNDSVARIABLER?
Gruppen där den egna och andras bild stämmer överens 
omfattar 1444 personer, medan gruppen där den egna bilden 
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och andras bild endast ibland/inte stämmer överens omfattar 
218 personer. Jämför man vilka som ingår i båda grupperna 
ser man att det i den gruppen där andras och den egna bilden 
stämmer alltid eller för det mesta överens finns något fler som 
ägnar sig åt brädspel (17 % jämfört med 14  %) och e-sport 
(15 % jämfört med 10 %) och något färre som ägnar sig åt 
rollspel (14 % jämfört med 17 %), asiatiska populärkultur (9 % 
jämfört med 15 %) och åt lajv (10 % jämfört med 18 %).

Det finns inga tydliga skillnader när det gäller hur många år 
man har varit med i en Sverok-förening. Det finns något fler 
bland de där bilderna ibland/inte stämmer överens som är 
”vanliga” medlemmar (62 % jämfört med 56 %). I den gruppen 
där bilderna stämmer överens finns det något fler som läser på 
universitets-/högskolenivå (38 % jämfört med 30 %), något fler 
som är arbetande (47 % jämfört med 42 %) och något färre som 
är arbetslösa (11 % jämfört med 17 %).

SPRÅKBRUKET
Det finns stora skillnader i hur personer vars bild av sig själv 
alltid eller för det mesta stämmer överens med bilden som 
andra har av dem och de där den egna bilden endast ibland/
inte stämmer överens med den bild som andra har. I stort sett 
upplever fler i den första gruppen språket som mer positivt än 
de där bilderna endast ibland/inte stämmer överens.

Av dem som upplever att andras bild endast ibland/inte 
stämmer överens med sin egen är det dubbelt så många som 
instämmer helt i att språket är svårt att förstå för utomstående 
(15 % jämfört med 8 %).

Fler av dem där bilderna endast ibland/inte stämmer överens 
instämmer helt i att språket innehåller fack/nördbegrepp (55 % 
jämfört med 44 %). Något fler av dem instämmer också helt i 
att språket ofta är ironiskt (35 % jämfört med 31%), samt att 
det finns färre som inte instämmer att så är fallet; 15 % där 
bilden endast ibland/inte stämmer överens instämmer inte i att 
språket är ironiskt jämfört med 23 % av dem där den egna och 
andras bild stämmer överens. 

Dessutom finns det något fler bland de där bilden endast 
ibland/inte stämmer överens som instämmer helt eller delvis 
i att språket är dömande (45 % jämfört med 33 %). Samtidigt 
finns det färre inom den gruppen som inte instämmer i att 
språket är dömande, (49 % jämfört med 58 %).

Tittar man däremot på de frågor som fokuserar på positiva 
aspekter i språkbruket ser man att det finns fler i den gruppen 
där andras och egen bild stämmer överens som instämmer 
helt i frågorna än i den gruppen där andras bild endast ibland/
inte stämmer överens med den egna.

Av de som tycker att andras bild och deras egna bild stämmer 
överens uppfattar fler att språket signalerar öppenhet (47 % 
jämfört med 34 %). Det är också fler i den gruppen som tycker 
att språket präglas av ömsesidig respekt (59 % jämfört med 
36 %), och fler som tycker att språket är lyhört (39 % respektive 
24 %). 
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Reflektion:
Just sättet att uttrycka sig är något man kan håller på med 
utan att tänka sig för. Det är mycket möjligt att personerna 
som t.ex. uppfattas som straighta, svensk eller att ha full 
funktionsförmåga drabbas av en negativ jargong där man t.ex. 
skämtar om bögar ovetande om att det finns några i den egna 
gruppen. Detta påverkar troligtvis om man uppfattar språket 
som respektfullt, öppet, ironiskt. En person uttrycker det väldigt 
tydligt i en öppen kommentar där hen skriver ”Människor ser 
mig som svensk eftersom jag är adopterad vilket leder till att de 
inte tänker sig för när det gäller vardagsrasism”.

NEGATIV JARGONG 
Även när det gäller huruvida man uppfattar att det pratas illa 
om personer pga. olika faktorer finns det tydliga skillnader 
mellan gruppen där andras och egna bild alltid/för det mesta 
stämmer överens och gruppen där bilderna endast ibland/
inte stämmer överens. I stort sett upplever fler personer i den 
sistnämnda gruppen att det pratas illa om personer och det är 
fler personer inom den första gruppen som inte instämmer i 
att det pratas illa om personer.

Av de där bilderna endast ibland/inte stämmer överens är det 
fler som instämmer helt i att det pratas illa om personer pga. 
deras ålder (7 % respektive 3 %), pga. deras kön (9 % respektive 
2 %), pga. deras könsidentitet (8 % respektive 3 %), pga. deras 
könsuttryck (8 % respektive 3 %), pga. deras enticitet (8 % 
respektive 3 %), pga. deras hudfärg (7 % respektive 3 %), pga. 
deras sexuella läggning (9 % respektive 3 %) och pga. deras 
bostadsort (8 % respektive 4 %).
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Samtidigt som det finns fler i gruppen där bilderna stämmer 
överens med varandra som inte instämmer i att det pratats 
illa om personer pga. deras ålder (85 % respektive 74 %), pga. 
deras kön (91 % respektive 76 %), pga. könsidentitet (89 % 
respektive 76 %), pga. deras könsuttryck (89 % respektive 74 %), 
pga. deras etnicitet (89 % respektive 78 %), pga. deras hudfärg 
(91 % respektive 83 %), pga. deras sexuella läggning (89 % 
respektive 77 %), pga. deras religion (80 % respektive 62 %), 
pga. deras funktionsnedsättning (84 % respektive 72 %) och 
pga. deras bostadsort (80 % respektive 66 %).

Reflektion:
Att personer vars egen bild och andras bild ibland/inte 
stämmer överens med den bilden som andra har i större 
utsträckning inte håller med om att det pratas illa om personer 
pga. olika faktorer, skulle kunna förklaras med att det inom 
den gruppen finns många som är avvikande från normen men 
uppfattas inte att vara det. Det gör i sin tur att man är mer 
utsatt för negativ jargong. En person skriver t.ex. så här i de 
öppna kommentarerna: 

Skrev ”delvis” mest för att det förekommer en del homofoba 
kommentarer, men är ganska vanligt i allmänhet inom 
spelkulturen. Återkommande yttrandet som ”Men sluta vara en 
så’n jävla bög” eller liknande. Det är tråkigt att höra när man själv 
identifierar sig som homosexuell, men känns svårt att ta upp till 
diskussion för att man kan känna sig som en ”glädjedödare”.

En annan person skriver
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Det är en splittring mellan olika delar. I den grupp jag ser mig 
själv som närmast finns medlemmar som har en könsidentitet, 
sexualitet och/eller etnicitet som skiljer sig från normen, och 
det är helt okej. Hos många andra så används sådant som 
förolämpningar, och det kan göra att jag och andra känner oss 
obekväma.

KONFLIKTHANTERING
Det finns även tydliga skillnader mellan gruppen där den 
egna bilden av sig själv alltid eller för det mesta stämmer 
överens med bilden som andra har av dem och den gruppen 
där bilderna endast ibland/inte stämmer överens. I stort 
sett upplever de där egna och andras bild stämmer överens 
konflikthanteringen mer positiv än dem där bilderna endast 
ibland/inte stämmer överens.

I gruppen där bilderna stämmer överens är det fler som 
instämmer helt i att konflikter hanteras genom en öppen 
diskussion (47 % jämfört med 30 %). Det finns även fler i den 
gruppen som helt instämmer i att konflikter hanteras lika 
oavsett vem som tar upp de (30 % jämfört med 13 %) och 
fler som instämmer helt i att alla kan ta upp konflikter (64 % 
jämfört med 44 %).

Av dem där andras och egen bild endast ibland/inte stämmer 
överens är det fler som instämmer helt i att konflikter brukar 
skämtas bort (12 % jämfört med 5 %), och fler som instämmer 
helt i att den som tar upp en konflikt får höra att inte vara 
så överkänslig (11 % jämfört med 3 %). Dessutom är det 
nästan dubbelt så många som instämmer helt eller delvis i att 
konflikter ofta tystas ner, 40 % jämfört med 21 %.
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TILLGÄNGLIGHET
Även här finns det en tydlig skillnad. I den gruppen där andras 
och den egna bilden stämmer överens finns det fler som 
upplever deras förening som tillgänglig än i den gruppen där 
den egna bilden endast ibland/inte stämmer överens med den 
bilden som andra har på en.

Av dem där andras och den egna bilden stämmer överens är 
det fler som alltid eller för det mesta får information på ett 
för dem bekvämt sätt (88 % respektive 65 %). Det är också fler 
i den gruppen som alltid upplever verksamheten som fullt 
ut tillgänglig (60 % respektive 32 %), och fler som anger att 
de alltid har råd med att fullt ut delta i verksamheten (67 % 
respektive 40 %).  Dessutom finns det fler i den gruppen som 
instämmer helt i att de förstår stadgarna och skulle kunna 
förklara dem för andra (58 % respektive 32 %).

Det är också anmärkningsvärt att det finns många fler i den 
gruppen där andras bild endast ibland/inte stämmer överens 
med ens egna bild när det gäller alla dessa frågor. När det 
gäller huruvida man upplever att man får information på 
ett sätt som är bekväm för en finns det 35 % som endast 
instämmer delvis, som tycker att så är sällan eller aldrig fallet, 
jämfört med 12 %. Samma sak gäller frågan huruvida man 
uppfattar verksamheten som fullt ut tillgänglig, då finns det 
34 % i den gruppen som endast instämmer delvis, som tycker 
att så är sällan eller aldrig fallet, jämfört med 9 %.

På frågan om man har råd med att delta fullt ut i verksamheten 
finns det tre gånger så många i den gruppen där andras och 
egen bild endast ibland/inte stämmer överens med varandra 
som endast delvis instämmer i at så är fallet; 21 % jämfört med 
6 %.  När det gäller förståelsen av stadgan är det även här en 
tydlig skillnad, 23 % av dem där bilderna endast ibland/inte 
stämmer överens, instämmer inte i att de förstår stadgarna på 
ett sätt att de skulle kunna förklara dem för andra, jämfört med 
9% av dem där andras och den egna bilden stämmer överens.
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Reflektion:
I gruppen ”bilderna stämmer endast ibland/inte överens” 
finns många personer som uppfattas på ett sätt som inte 
stämmer överens med deras identitet. Detta tyder på att det 
finns personer som inte kan eller vill vara helt öppna med sin 
identitet gentemot andra i föreningen. Detta kan i sin tur vara 
en förklaring till att man upplever verksamheten som inte fullt 
ut tillgänglig. I gruppen där bilderna endast ibland eller inte 
stämmer överens finns dessutom fler ”vanliga” medlemmar 
vilket kan vara skäl till varför det finns färre i den gruppen som 
anger att de förstår stadgan på ett sätt att de skulle kunna 
förklara den för andra.

DELAKTIGHET
Även när det gäller delaktighet finns det tydliga skillnader 
mellan den grupp där den egna och andras bild stämmer 
överens och den grupp där bilderna endast ibland/inte 
stämmer överens. Den första gruppen upplever större 
delaktighet.

Av dem där andras och den egna bilden stämmer överens är 
det fler som instämmer helt i att de är så delaktiga som de vill 
vara på lokalnivå (80 % jämfört med 65 %), på distriktnivå (77 % 
jämfört med 67 %) och på förbundsnivå (78 % jämfört med 
71 %). 

Av dem där andras bild stämmer överens med deras egna bild 
är det dessutom fler som tror att de alltid skulle få föreningens 
förtroende för att driva något (56 % jämfört med 31 %) och fler 
som tror att de alltid skulle få samma chanser som andra för 
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att få igenom ett förslag (59 % jämfört med 25 %). Samtidigt 
som det är betydligt fler bland de där andras och den egna 
bilden endast ibland/inte stämmer överens som tror att de 
sällan eller aldrig skulle får förtroendet för att driva något i 
föreningen (ha 17 % jämfört med 3%) och som tror att de sällan 
eller aldrig skulle ha samma chanser att få igenom ett förslag 
som alla andra (25 % jämfört med 5 %). 

TRYGGHET
Skillnaderna som finns mellan den grupp där den egna och 
andras bild stämmer överens och den grupp där bilderna 
endast ibland/inte stämmer överens genomsyrar även den 
upplevda tryggheten i föreningen. De första gruppen känner 
sig betydligt tryggare än den andra.

Av dem där andras och den egna bilden stämmer överens är 
det fler som anger att de har någon att prata med ifall att det 
skulle dyka upp något jobbigt (78 % jämfört med 61 %). Det 
finns också fler i den gruppen som anger att de alltid känner 
sig bekväma under samtalen i pausen (58 % jämfört med 27 %) 
och fler som anger att de alltid känner sig trygga och välkomna 
i sin förening (81 % jämfört med 43 %).

Samtidigt finns det betydligt fler i gruppen med dem där andras 
och den egna bilden endast ibland/inte stämmer överens som 
sällan eller aldrig känner sig bekväma under samtalen i pausen 
(12 % jämfört med 2 %) och som sällan eller aldrig känner sig 
trygga och välkomna i sin förening (9 % jämfört med 0 %).
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Reflektion:
I gruppen ”bilderna stämmer endast ibland/inte överens” 
finns många personer som uppfattas på ett sätt som inte 
stämmer överens med deras identitet. Detta tyder på att det 
finns personer som inte kan eller vill vara helt öppna med sin 
identitet gentemot andra i föreningen, vilket i sin tur kan tänkas 
vara skäl till varför de känner sig mindre trygga i föreningen. 

Reflektion om filtergruppen i sig: 
Särskilt intressant hade det varit att jämföra de som är 
avvikande från någon norm och som tycker att deras egen 
bild inte stämmer överens med den bild som de tror att andra 
har av dem. Tyvärr blir grupperna ganska små då och tillåter 
inte direkt några egna analyser. En snabb titt på hur personer 
som avviker från normen sexuell läggning, funktionsförmåga 
och kön och som dessutom upplever att deras egna bild inte 
stämmer överens med bilden som andra, pekar på att dessa 
personer känner sig minst trygga, delaktiga och upplever 
föreningen som minst tillgänglig jämfört med alla andra 
filtergrupper som jämförs i denna rapport. 

FYSISKA TRÄFFAR VS. INGA FYSISKA 
TRÄFFAR
Som skrivits ovan består gruppen ”inga fysiska träffar alls” 
endast av cirka 116 personer, men togs ändå med som en egen 
grupp för att det verkar finnas väldigt tydliga skillnader mellan 
den gruppen och dem som har regelbundna/några fysiska 
träffar om året. Det är dock viktigt att ha i åtanke att denna 
grupp är förhållandevis liten, så att om exempelvis 50 % har 
svarat på ett visst sätt rör det sig ”endast” om 58 personer.
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HUR SKILJER SIG GRUPPERNA FRÅN VARANDRA GÄLLANDE 
VISSA BAKGRUNDSVARIABLER?
I gruppen som har ”regelbundna fysiska träffar” ingår cirka 
1110 personer som svarade på alla enkätfrågor och 1568 som 
svarade delvis. I gruppen som har ”några fysiska träffar” om 
året svarade ca. 630 personer på alla enkätfrågor och 1123 
personer svarade delvis. I gruppen som har ”inga fysiska 
träffar” svarade ca. 116 personer på alla enkätfrågor och 260 
svarade delvis. Jämför man vilka som ingår i de tre grupperna 
ser man att det i gruppen som har regelbundna fysiska träffar 
finns fler som spelar brädspel och rollspel jämfört med de två 
andra grupperna, medan det i gruppen som har några träffar 
om året finns fler som ägnar sig åt asiatisk populärkultur, lajv 
och LAN och i gruppen som inte har några fysiska träffar alls 
finns det absolut flest som spelar e-sport och TV-spel. Andelen 
”vanliga” medlemmar är mycket högre i den gruppen som inte 
har några fysiska träffar än i de andra två (76 % jämfört med 
51/60 %). När det gäller ålder finns det fler yngre personer i den 
gruppen som inte har några fysiska träffar alls än i de andra 
två grupperna (16-25 år: 70 % jämfört med 57/59 %) och det 
finns något färre som är arbetande och läser på universitets-/
högskolenivå men fler som läser på gymnasienivå.

SPRÅKBRUKET
Det finns tydliga skillnader mellan grupperna, i stort sett 
kan man säga att de som inte har några fysiska träffar alls 
uppfattar språkbruket som minst positivt, medan de som har 
regelbundna träffar uppfattas det som mest positivt. Det finns 
inga tydliga skillnader mellan grupperna när det gäller huruvida 
språkbruket uppfattas som lyhört eller inte.

Ju fler fysiska träffar en förening har desto fler instämmer helt 
i att språket signalerar öppenhet (44-49% jämfört med 32% av 
de som inte har några fysiska träffar alls) och att den präglas av 
ömsesidigt repsekt (55-59% jämfört med 34%). 

Av de föreningar som träffas fysiskt instämmer fler helt i att 
språket innehåller många fack-och nördbegrepp;  47-44% 
jämfört med 34% av de som inte har några fysiska träffar alls. 
Intressant i det här fallet är att det är gruppen som har några 
träffar om året där flest instämmer helt i att språket innehåller 
många fack-och nördbegrepp, dvs. av de som har regelbundna 
möten är det färre som anser att så är fallet

Av dem föreningar som inte har fysiska möten är det flest som 
instämmer helt i språket är svårt att förstå för utomstående 
(19% jämfört med 8-9% av dem som har regelbundna/några 
träffar om året), att språket ofta är ironiskt (42% jämfört med 
29-31%.) och att språket är dömande (29% jämfört med 9%). 
Både när det gäller huruvida språket uppfattas som ironiskt 
eller dömande finns det en tydlig skillnad mellan de som har 
träffar i någon form och dem som inte har några träffar alls. 
Däremot finns det nästan ingen skillnad alls mellan de som 
träffas regelbundet och de som träffas några gånger om året.
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Reflektion: 
I gruppen som inte har några fysiska träffar sysslar de 
flesta med E-sport och TV-spel.  Jargongen inom E-sport har 
uppmärksammats av flera bloggare och verkar tydligen vara 
ett problem. Huruvida detta beror på att man lättare slänger ur 
sig saker på nätet än i vid fysiska möten, har sämre spelledare 
och moderatorer eller på andra faktorer kan endast spekuleras 
kring. I gruppen ”inga fysiska träffar” finns det dock dessutom 
förhållandevis fler yngre personer och fler som är ”vanliga 
medlemmar” än i de andra två grupperna. Dessa faktorer kan 
också tänkas påverka resultaten. Kanske är språkbruket just 
negativt riktat mot yngre?

NEGATIV JARGONG 
Genomgående i dessa frågor är att det inte finns en skillnad 
mellan hur de som har regelbundna och de som har några 
träffar om året har svarat på frågorna. Däremot finns det en 
tydlig skillnad mellan dessa två grupper och den gruppen som 
inte har några fysiska träffar alls. 

Av de som inte har några fysiska träffar instämmer fler helt i 
att det pratats illa om personer pga. deras ålder (23 % jämfört 
med 2-4 %), deras sociala kön (13 % jämfört med 2-3 %), deras 
könsidentitet (19 % jämfört med 3 %), deras könsuttryck 
(20 % jämfört med 2-3 %), deras etnicitet (21 % jämfört med 
3 %), deras hudfärg (22 % jämfört med 2-3 %), deras sexuella 
läggning (20 % jämfört med 3 %), deras religion (16 % jämfört 
med 5 %), deras funktionsnedsättning (13 % jämfört med 3-4 %) 
och pga. deras bostadsort (16 % jämfört med 4 %).
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Reflektion:
Detta diagram är en av de mest talande i hela 
enkätundersökningen, det som syns kan bero på andra 
faktorer såsom ålder, men det är mycket möjligt att just faktorn 
att man inte har fysiska träffar och att man sysslar med E-sport 
och TV-spel ligger bakom detta resultat. En titt på några öppna 
kommentarer bekräftar denna reflektion:

Ryssar / Brazilianer talas alltid illa om

Inte så mycket personangrepp på föreningens hemsida, men på 
servarna kan det alltid hända då man till största del är anonym. 
Finns inte så mycket att göra åt förutom att ha aktiva ledare på 
servrarna.

Det finns dock också några kommentarer som verkar tycka att det 
är främst unga personer som har ett negativt språkbruk.

Snorungar som inte kan bete sig

Dagens barn är narcissister och har ingen respekt för varandra

Det är också intressant att i en grupp där det finns flest unga 
personer upplevs att det pratas illa om personer pga. deras 
ålder. Tyder det på en extra negativ jargong just kopplad till 
ålder eller på att det är något som fler reagerar på eftersom 
de berörs mer personligt och direkt av skämt om ålder än 
av skämt om t.ex. personers sexualitet?  När det gäller ålder 
skriver en person följande:

Ålder blir väldigt mycket att personer talas illa om just för att dom 
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är unga, även om det oftast är mest specifika irritationsmoment 
kommet av åldern som egentligen syftas på.

Dessutom är det intressant att det är relativ få som tycker att 
det pratas illa om personer pga. deras kön, just negativ jargong 
kopplad till kön är något som nämns av väldigt många personer 
i intervjuerna.

Sedan är det fler som tycker att det pratas illa om personer 
pga. deras bostadsort än t.ex. pga. deras funktionshinder 
eller kön. Detta kan mycket väl beror på att det är mer socialt 
accepterat att säga ”jävla göteborgare” än att säga ”jävla 
mongo”, eller så görs det sista utan att ens vara medveten om 
att det innebär att man prata illa om personer med Downs 
syndrom. 

Det är också intressant att det bland alla svarande finns flest 
som instämmer i att det pratas illa om personer pga. deras 
religion, något som bekräftar att religionsnormen var en av de 
starkaste och att det verkar ha en del negativa konsekvenser 
om man avviker från den.

Ytterligare ett diagram gjordes där alla som svarade 
”instämmer helt” och ”delvis” sammanfattades för att se hur 
skillnaderna ter sig då.  Skillnaderna är fortfarande väldigt 
stora mellan gruppen inga fysiska träffar och alla svarande. 
Fortfarande sticker åldern ut inom den första gruppen och 
religion inom den andra. 
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KONFLIKTHANTERING
Det finns tydliga skillnader mellan de olika grupperna, i stort 
sett beskriver de som endast har några eller inga fysiska träffar 
alls sättet att hantera konflikter som mindre positiv än de som 
har regelbundna träffar om året.  När det gäller svaren på 
frågorna om den som tar upp en konflikt förväntas komma 
med en lösning och om alla konflikter hanteras lika oavsett 
vem som tar upp dem finns det inga större skillnader mellan 
grupperna.

Ju fler fysiska träffar en förening har desto fler instämmer helt 
i att alla kan ta upp en konflikt i föreningen (60-64 % jämfört 
med 47%) och har desto fler instämmer helt i att konflikter 
hanteras genom öppen diskussion med varandra (44-48 % 
jämfört med 35 % av de som inte har några fysiska träffar).  
Bland personerna i gruppen ”inga fysiska träffar” finns det 
dessutom många fler som inte instämmer i att konflikter 
hanteras genom öppen diskussion med varandra (20 % jämfört 
med 5-6 %).

Bland de som inte har några fysiska träffar finns det fler 
personer som instämmer helt i att konflikter brukar skämtas 
bort (15 % jämfört med 6%), att den som tar upp en konflikt 
ofta får svaret att inte vara så överkänslig (21% jämfört med 
4-5%) och att konflikter ofta tystas ner (16 % jämfört med 4 %). 
I alla dessa tre fall finns det ingen tydlig skillnad mellan de som 
träffas regelbundet och de som har några möten om året utan 
endast mellan de som har regelbundna/några träffar om året 
och dem som inte har några träffar alls. 

Intressant är att när det gäller frågan huruvida att den som tar 
upp en konflikt även förväntas komma med ett svar finns det 
flest personer bland de som inte har några fysiska träffar alls 
som inte instämmer i att så är fallet än bland de grupperna 
med några eller regelbundna träffar om året (38 % respektive 
23-27 %). 
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Reflektion: 
Reflektionen här liknar den under språkbruket, även om det 
omöjligt att uttala sig om samband är det mycket möjligt att 
just faktorn att man inte har några fysiska träffar bidrar till att 
konflikter är svårare att hanterar konstruktivt, framför allt om 
det inte finns tydliga former för hur man gör när konflikter 
uppstår. 

TILLGÄNGLIGHET
Det finns tydliga skillnader mellan grupperna när det gäller 
upplevd tillgänglighet. I stort sett upplever dem som inte har 
några fysiska träffar alls deras förening som mindre tillgänglig 
än dem som har några eller regelbundna träffar. 

Det finns nästan ingen skillnad bland grupperna när det gäller 
hur många som tycker att de alltid får information på ett för 
dem bekvämt sätt. Däremot är det mycket färre personer 
bland de som inte har några fysiska träffar alls som instämmer 
för det mesta (28 % respektive 51-53 %) eller delvis (24 % 
respektive 10-11 %). Dessutom är det 10 gånger fler inom 
samma grupp som aldrig upplever att de får information på ett 
för dem bekvämt sätt (11% respektive 1%).

Bland de som inte har några fysiska träffar finns det mycket 
färre som instämmer helt i att deras verksamhet alltid är fullt 
ut tillgänglig för dem jämfört med dem som har några eller 
regelbundna träffar (35 % respektive 51-63 %) och mycket fler 
som tycker att så är sällan (11% respektive 2 %) eller aldrig (9 % 
respektive 0-1 %) fallet.
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Ju fler fysiska träffar en förening har desto fler upplever att 
de alltid har råd med att fullt ut delta i verksamheten (68%, 
57% och 51%). Av dem som inte har fysiska träffar är det fler 
som endast upplever sällan (8 % respektive 1-3 %) eller aldrig 
(9 % respektive 0-1 %) att de har råd med att fullt ut delta i 
verksamheten. 

Ju fler fysiska träffar en förening har desto fler anger att de 
förstår föreningens stadgar och skulle kunna förklara dem för 
andra (59%, 48 % och 38 %). Av dem som inte har några fysiska 
träffar är det nästan dubbelt så många som inte instämmer i att 
de förstår stadgarna och skulle kunna förklara dem för andra 
jämfört med dem som har några eller regelbundna träffar 
(24 % respektive 9-12 %).

Reflektion:
Att de finns färre personer i den gruppen som har några fysiska 
träffar om året som upplever att de har råd med att fullt ut 
delta i verksamheten kan hänga ihop med att deras träffar, fast 
de är få, är dyra. Verksamheter som lajv, E-sport och LAN har få 
evenemang men de kräver att man har råd med utrustning och 
resor. Detta kan också hänga ihop med varför det finns färre 
bland de som upplever verksamheten som fullt ut tillgänglig. 
Det utgås ifrån att folk kan ta sig till de olika konventen, att folk 
har råd, körkort eller känner folk med körkort.  

TRYGGHET
Det finns tydliga skillnader mellan gruppen ”inga fysiska träffar” 
och de två andra grupperna ”regelbundna och några träffar”. 
De som inte har några träffar alls upplever mindre trygghet i 
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föreningen än personer inom dem andra två grupperna.

Av dem som inte har några fysiska träffar är det betydligt färre 
som känner att de har någon att prata med jämfört med de 
som har några eller regelbundna träffar (44 % respektive 72-
79 %) och tre gånger så många som känner att de inte har 
någon att prata med (24 % respektive 7-8 %). 32 % av de som 
inte har fysiska träffar alls svarade dessutom ”vet ej”.

Av dem som inte har några fysiska träffar är det betydligt 
färre som alltid känner sig bekväma under samtalen i pausen 
jämfört med de som har några eller regelbundna träffar (38 % 
respektive 50-59 %). Samtidigt som det är många fler som 
känner att så sällan (11 % respektive 1-2 %) eller aldrig (11 % 
respektive 1 %) är fallet.

Av dem som inte har några fysiska träffar är det färre som alltid 
känner sig trygga och välkomna i sin förening jämfört med dem 
som har några eller regelbundna träffar (51 % jämfört med 57-
73 %).  Något som skiljer den frågan från andra är att det inom 
gruppen ”några träffar om året” finns flest som alltid känner sig 
trygg i sin förening, nämligen 73 %. Av de som inte har några 
fysiska träffar anger mer än dubbelt så många (17 % jmf. 3-7 %) 
att de endast delvis känner sig trygga och välkomna och många 
fler att så är aldrig fallet (9 % respektive 1 %).

Reflektion:
En möjlig förklaring till dessa skillnader skulle kunna vara att 
man, när man träffas fysiskt inom E-sport, LAN eller lajv, ofta 
träffas ”i spelet”. De flesta inom dessa verksamhetsgrenar 
har ingen daglig personlig kontakt vilket borde påverka 
relationerna som man kan)bygga upp. Hur stor är möjligheten 
att överhuvudtaget kunna utveckla en trygghet i föreningen när 
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man håller på med t.ex. E-sport, LAN och lajv och endast träffas 
”i spelet”?

DELAKTIGHET
Det vinns tydliga skillnader mellan grupperna, framför 
allt mellan gruppen inga fysiska tyräffar och de två andra 
grupperna (regelbundna och några fysiska träffar). De som inte 
har några fysiska träffar alls verkar uppleva mindre delaktighet 
är de två andra grupperna. 

Av dem som inte har några fysiska träffar är det betydligt 
färre som är så delaktiga som de vill vara på lokalnivå (60 % 
respektive 77-79 %), på distriktnivå (55 % jämfört med 75-76 %) 
och på förbundsnivå (55 % jämfört med 76-78 %). Samtidigt är 
det mycket fler som inte instämmer i att de är så delaktiga som 
de vill vara på lokalnivå (23 % respektive 5-6 %), på distriktnivå 
(26 % respektive 10-11 %) och på förbundsnivå (29 % respektive 
11-12 %)

Ju fler fysiska träffar desto fler anger att de alltid skulle få 
förtroendet av föreningen för att driva något, t.ex. ett projekt 
(57 %, 49 % och 32 %).  Av de som inte har fysiska träffar finns 
det fler som känner att de sällan skulle få förtroendet för att 
driva något jämfört med som har några eller regelbundna 
träffar (9 % respektive 3 %) och många fler som känner att så 
aldrig skulle bli fallet (19 % respektive 1-2 %).

Ju fler fysiska träffar en förening har desto fler anger att de 
alltid skulle ha samma chanser som alla andra att få igenom 
ett förslag (59 %, 51 % och 37 %). Av de som inte har fysiska 
träffar finns det fler som endast instämmer delvis i att de skulle 
ha samma chanser som alla andra jämfört med dem som har 
några eller regelbundna träffar (17 % respektive 9-11 %). Av de 
som inte har några fysiska träffar är det också fler som känner 
att så endast sällan är fallet (11% respektive 4-6 %) eller t.o.m. 
aldrig (14% respektive 2-3%).  
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MAKTPOSITION VS. VANLIG MEDLEM
HUR SKILJER SIG GRUPPERNA FRÅN VARANDRA GÄLLANDE 
VISSA BAKGRUNDSVARIABLER?
I gruppen ”maktposition” ingår det 446 personer medan 
gruppen ”vanlig medlem” består av cirka  1026 personer som 
svarade på alla frågor och 1152 som svarade delvis.

Jämför man gruppen som omfattar alla med en maktposition 
med gruppen bestående av ”vanliga” medlemmar ser man 
att det inom den första gruppen finns fler som håller på med 
rollspel och med LAN, att det finns många som har varit med 
i en Sverok-förening i fler än 10år (23 %), att det finns fler som 
är aktiv på förbundsnivå (12 % respektive 4 %), fler som är 
äldre än 26 år (42 % jämfört med 35 %) och fler som läser på 
universitets-/högskolenivå (44 % jämfört med 36 %). Tvärtom 
finns det bland den gruppen med ”vanliga” medlemmar fler 
som ägnar sig åt e-sport och asiatisk populärkultur, fler som 
varit med i en Sverok-förening i endast 1 år, fler som är mellan 
16 och 25 år (63 % jämfört med 56 %) och fler som läser på 
gymnasienivå (16 % jämfört med 10 %) och något fler som är 
arbetslösa (12 % jämfört med 10 %).

SPRÅKBRUKET
Det finns nästan inga skillnader mellan hur personer som har 
en maktposition i föreningen uppfattar språket jämfört med 
dem som är ”vanliga” medlemmar.

En liten skillnad när det gäller huruvida språket uppfattas som 
respektfullt eller inte finns; av dem som har en maktposition är 
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det fler som instämmer helt i att språket är respektfullt (59 % 
respektive 53 %).

En annan skillnad ligger i att fler av de som har en maktposition 
upplever språket som lyhört jämfört med dem som är vanliga 
medlemmar, 45 % respektive 33 %.

NEGATIV JARGONG 
I stort sett finns det inga stora skillnader mellan hur personer 
som har en maktposition jämfört med de som är ”vanliga” 
medlemmar uppfattar att det pratas illa om personer utifrån 
olika aspekter. De skillnader som man kan se handlar om att 
det i regel finns fler bland dem som har en maktposition som 
inte instämmer i det pratats illa om personer.

Både när det gäller huruvida det pratas illa om personer pga. 
av deras sociala kön,  könsidentitet, etnicitet, hudfärg, sexuell 
läggning och deras bostadsort finns det fler bland de som har 
en maktposition som inte instämmer i att så är fallet, det skiljer 
mellan 5-7 procentenheter.
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Reflektion: 
Det handlar om en liten skillnad men tyder den på att de med 
maktpositioner kan bli lite hemmablinda på vad som händer i 
föreningen?

KONFLIKTHANTERING
Det finns skillnader i hur personer med en maktposition 
uppfattar föreningens sätt att hantera konflikter och hur 
vanliga medlemmar uppfattar det. Det verkar finnas en viss 
tendens till att de som har en maktposition exempelvis är mer 
benägna att tycka att konflikter diskuteras öppet, inte skämtas 
bort eller tystas ner än de vanliga medlemmarna.

Av dem som har en maktposition är det fler som instämmer 
helt i att konflikter diskuteras än vad vanliga medlemmar 
gör (54 % jämfört med 40 %) och i att konflikter hanteras lika 
oavsett vem som tar upp dem (35 % jämfört med 23 %).

Det finns ingen större skillnad mellan hur många som 
instämmer i att den som tar upp en konflikt även förväntas 
komma med en lösning bland de som har en maktposition och 
de som är vanliga medlemmar. Däremot är det fler av de som 
har en maktposition som inte instämmer i att så är fallet (30 % 
jämfört med 21 %).

Det finns ingen större skillnad mellan hur många som 
instämmer helt eller delvis i om konflikter brukar skämtas 
bort bland de som har en maktposition och de som är vanliga 
medlemmar. Däremot finns det fler personer bland de som 
har en maktposition som inte instämmer i så är fallet (57 % 
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jämfört med 40 %), och så finns det många fler bland de vanliga 
medlemmarna som har svarat med ”vet ej” på denna fråga, 
(21 % jämfört med 7 %).

Samma sak gäller när frågan huruvida det upplevs att 
konflikter tystas ner, det finns ingen större skillnad mellan 
hur många som instämmer helt eller delvis i att konflikter 
tystas ner bland de som har en maktposition och de som är 
vanliga medlemmar. Däremot är det fler av de som har en 
maktposition som inte instämmer i så är fallet (74 % jämfört 
med 55 %), och så finns det många fler bland de vanliga 
medlemmarna som har svarat med ”vet ej” på denna fråga 
(23 % jämfört med 7 %).

Samma sak gäller även frågan huruvida man upplever att den 
som tar upp en konflikt exempelvis får höra att man inte ska 
vara så överkänslig. Det finns fler personer bland de som har 
en maktposition som inte instämmer i att så är fallet (73 % 
jämfört med 50 %), och så finns det många fler bland de vanliga 
medlemmarna som har svarat med ”vet ej” på denna fråga, 
(23 % jämfört med 7 %).
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TILLGÄNGLIGHET
Det finns skillnader mellan personer med en maktposition 
i föreningen och vanliga medlemmar när det gäller 
upplevelsen av föreningens tillgänglighet. Bland de som har en 
maktposition uppfattar fler föreningen som tillgänglig än bland 
de som är vanliga medlemmar.

Det finns nästan ingen skillnad bland grupperna när det gäller 
svaren på huruvida man tycker att man får information på ett 
för en själv bekvämt sätt. Däremot är det många fler bland 
de som har en maktposition i föreningen som alltid upplever 
verksamheten som fullt ut tillgänglig (68 % jämfört med 49 %), 
och färre som tycker att så är fallet för det mesta (24 % jämfört 
med 37 %). 

Av dem som har en maktposition är det också fler som alltid 
upplever att de har råd med att fullt ut delta i verksamheten 
(72 % jämfört med 57 %).

Av dem som har en maktposition är det många fler som 
anger att de instämmer helt i att de förstår stadgarna och 
skulle kunna förklara dem för andra (73 % jämfört med 40 %). 
Samtidigt som nästan dubbelt så många av de ”vanliga” 
medlemmarna endast delvis instämmer i att så är fallet (44 % 
jämfört med 23 %), och nästan 6 gånger så många som inte 
instämmer i att så är fallet (17 % jämfört med 3 %).
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Reflektion:
Personer med en maktposition är ofta lite äldre än personer 
som är ”vanliga” medlemmar, och i den sista gruppen finns 
det dessutom fler personer som läser på gymnasienivå och är 
arbetslösa. Dessa faktorer kan mycket väl påverka personers 
ekonomiska situation och på så sätt vara en förklaring till varför 
det finns färre bland ”vanliga” medlemmar som upplever att 
de har råd att fullt ut delta i verksamheten. Att det finns många 
fler personer bland de som har en maktposition som anger att 
de förstår stadgarna än bland de som är ”vanliga” medlemmar 
kan nog trots allt anses som väldigt vanligt och kan förklaras 
med att man som förtroendvald har stadgarna som sina 
riktlinjer och ”måste” känna till den.

TRYGGHET
När det gäller trygghet finns det små skillnader mellan dem 
som har en maktposition och de som är vanliga medlemmar, 
som tyder på att de som har en maktposition känner sig en 
aning tryggare än de ”vanliga” medlemmar i sina föreningar.

Av dem som har en maktposition är det 14% fler som känner 
att de har någon att prata med. Av de ”vanliga” medlemmarna 
svarade 24% vet ej.

När det gäller huruvida man känner sig trygg under samtalen 
i pausen och generellt i sin förening handlar det mest om 
nyansskillnader mellan de som har en maktposition och de 
som är ”vanliga” medlemmar. Av de som har en maktposition 
instämmer fler i alltid och bland de vanliga medlemmar 
svarar fler att så är fallet för det mesta (62 % respektive 47 %). 
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Samtidigt som det är fler bland de ”vanliga” medlemmarna som 
tycker att så är fallet för det mesta (40 % jämfört med 30 %). 

Av dem som har en maktposition känner sig fler alltid trygga 
och välkomna i sin förening (84 % jämfört med 69 %). Samtidigt 
som det är fler bland de ”vanliga” medlemmarna som tycker att 
så ör fallet för det mesta (24 % jämfört med 14 %).

Reflektion:
Att det bland personerna med en maktposition finns fler som 
känner sig trygga i sin förening än bland ”vanliga” medlemmar 
kan tänkas bero på att de ofta är äldre och har varit med längre 
i sin förening.

DELAKTIGHET
Det finns små skillnader mellan både grupperna när det gäller 
delaktighet som tyder på att de finns något fler bland de som 
har en maktposition som upplever delaktighet i sin förening 
och något fler bland de ”vanliga” medlemmar som är delaktiga 
på ett sätt de vill vara på lokal- och förbundsnivå. 

När det gäller huruvida man känner sig delaktig på ett sätt 
man vill vara på finns det inga större skillnader när det gäller 
delaktighet på lokalnivå. Däremot finns det något färre bland 
de som har en maktposition som instämmer helt i att de är 
så delaktiga som de vill vara på distrikt- och förbundsnivå, 
(distrikt: 70 % jämfört med 77 %/ förbund: 73 % jämfört med 
77 %). 

Bland dem som har en maktposition finns det fler som känner 
att de alltid skulle få förtroendet för att driva något jämfört 
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med de som är ”vanliga” medlemmar (67 % respektive 40 %). 
Däremot finns det fler bland de ”vanliga” medlemmarna som 
tycker att så är fallet för det mesta (37 % jämfört med 28 %) 
och även fler som instämmer delvis i detta (14 % jämfört med 
10 %).

En liknande fördelning kan man se när det gäller huruvida 
man tror att man själv har samma chans som alla andra att 
få igenom ett förslag; av dem som har en maktposition tycker 
71 % att så alltid är fallet jämfört med 45 %. Av de ”vanliga” 
medlemmarna tycker 32 % att så är fallet för det mesta, jämfört 
med 18 %, och 14 % att så är delvis fallet, jämfört med 6 %.

VERKSAMHETSGRENAR
HUR SKILJER SIG GRUPPERNA FRÅN VARANDRA GÄLLANDE 
VISSA BAKGRUNDSVARIABLER?
I gruppen ”brädspel” svarade ca. 418 personer på alla 
enkätfrågor och 418 personer svarade delvis på enkäten, i 
gruppen ”rollspel” svarade ca. 311 personer på alla frågor och 
434 delvis, i gruppen ”lajv” svarade 237 personer på alla frågor 
och 324 personer svarade delvis, i gruppen ”E-sport” svarade 
170 personer på alla frågor och 465 personer svarade delvis 
och i gruppen ”LAN” svarade 169 personer på alla frågor och 
320 personer svarade delvis på enkäten.

Jämför man vilka som ingår i de olika grupperna kan man se att 
det finns flest inom brädspel och rollspel som har regelbundna 
fysiska träffar och flest inom LAN, lajv och e-sport som har 
några fysiska träffar om året samt flest inom e-sport, TV-spel 
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och LAN som inte har några fysiska träffar alls. När det gäller 
hur länge man har varit med i en Sverok-förening finns det inga 
tydliga skillnader. Det finns inga tydliga skillnader när det gäller 
andel styrelseledamot/ordförande och ”vanliga” medlemmar 
mellan grupperna förutom att e-sportarna sticker ut med 
absolut flest ”vanliga” medlemmar (75 % jämfört med 46-50 %) 
och minst andel styrelseledamöter (5 % jämfört med 10-14 %). 
När det gäller åldern däremot finns de flesta unga bland 
e-sportarna och de som ägnar sig åt LAN medan de finns flest 
personer som är över 26 år bland brädspelarna och lajvarna. 
När det gäller sysselsättning finns det något fler bland bräd- 
och rollspelarna som studerar på universitets-/högskolenivå 
(48-54 % jämfört med 23-32 %) och bland e-sportarna och 
de som håller på med LAN finns flest som studerar på 
gymnasienivå (25 % jämfört med 3-11 %)

SPRÅKBRUKET
Det finns tydliga skillnader mellan hur de olika 
verksamhetsgrenar uppfattar språkbruket i föreningen. I stort 
sett uppfattas språkbruket mest positiv bland brädspelarna och 
mest negativ bland e-sportarna och personer som ägnar sig åt 
LAN och delvis rollspel. 

Jämför man de olika verksamhetsgrenarna finns det flest inom 
brädspel som instämmer helt i att språket signalerar öppenhet 
(52 % respektive 38–47 %) och präglas av ömsesidigt respekt 
(67 % respektive 42–61 %).  De flesta som inte instämmer i att 
språket signalerar öppenhet och präglas av ömsesidigt respekt 
finns bland e-sportarna (öppenhet: 19 % respektive 6-12 %; 
respekt: 18 % respektive 5–11 %)

Fortsätter man att jämföra de olika verksamhetsgrenarna ser 
man att det finns flest personer inom rollspel som instämmer 
helt i att språket innehåller många fack- och nördbegrepp 
(55 % respektive 30-45 %).  Det finns flest inom e-sport, LAN 
och rollspel som instämmer helt i att språket ofta är ironiskt 
(36-37 % respektive 25-27 %) och att det kan vara svårt för 
utomstående att förstå (10-15 % respektive 5-6 %). Det finns 
dessutom flest bland e-sportarna och de som ägnar sig åt 
LAN som instämmer helt i att språket är dömande (17-23 % 
respektive 3-8 %). 
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NEGATIV JARGONG 
Det finns tydliga skillnader mellan hur de olika 
verksamhetsgrenarna uppfattar att det pratas illa om personer 
i deras förening pga. olika kriterier. Inom e-sport och LAN är 
det i stort sett flest personer som anger att det pratats illa om 
personer pga. deras ålder, kön, religion m.m.  

Inom e-sport finns det flest personer som instämmer helt 
eller delvis i att det pratas illa om personer pga. deras ålder 
(41 %), men även inom LAN instämmer många helt eller delvis 
i det (25 %). Bland de andra grenarna är det endast 7-9 % som 
instämmer helt eller delvis. 

Bland e-sport och LAN är det även flest som instämmer helt 
eller delvis i att det pratas illa om personer pga. deras kön 
(14 - 21 % jämfört med 5 – 7 %), deras könsidentitet (18 - 21 % 
jämfört med 4 – 6 %), deras könsuttryck (19- 21 % jämfört med 
5 - 8 %), deras etnicitet (18 - 27 % jämfört med 5 – 8 %), deras 
hudfärg (16 – 27 % jämfört med 2 – 7%), deras sexuella läggning 
(20-29 % jämfört med 5 - 8 %) och deras bostadsort (23 - 31 % 
jämfört med 14 – 17 %).

När det gäller huruvida det pratats illa om personer pga. deras 
bostadsort är det iögonfallande att det inom alla grenar finns 
runt 13% som instämmer delvis är mycket jämfört med andra 
kriterier såsom sexuell läggning och etnicitet.

När det gäller huruvida det pratas illa om personer pga. sin 
religion är det iögonfallande att det förutom bland e-sport och 
LAN finns många inom rollspel (20 %) och inom lajv (18 %)som 
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instämmer delvis i att det pratas illa om personer pga. deras 
religion. 

När det gäller huruvida det pratas illa om personer pga. deras 
funktionsnedsättning finns det flest personer inom e-sport som 
instämmer helt (11 % jämfört med 2-6 %) och även flest som 
instämmer delvis (18 %), det finns dock även många bland lajv 
och rollspel som instämmer delvis i detta (11-13 % jämfört med 
8-9 %)

Reflektion
Att det just inom e-sport och LAN finns förhållandevis många 
personer som upplever att det pratas illa om personer pga. de 
olika faktorerna, överensstämmer mycket med att även många 
personer som inte brukar ha fysiska träffar upplever detta på 
det sättet. Vad beror den negativa jargongen som förekommer 
inom dessa verksamhetsgrenar på? En möjlig förklaring kan 
ligga i den rådande tävlingskulturen, där ”att psyka ner någon” 
används som en strategi i spelet.

KONFLIKTHANTERING
När det gäller hur konflikthanteringen uppfattas inom de olika 
verksamhetsgrenarna kan man se skillnader. Det är dock svårt 
att se några generella tendenser.

När det gäller frågorna om alla kan ta upp konflikter finns det 
flest inom rollspel och LAN som instämmer helt i detta (64-69 % 
jämfört med 59 – 60 %) och flest inom lajv som inte instämmer 
(15 % jämfört med 5-9 %). 
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När det gäller frågan om konflikter hanteras lika oavsett vem 
som tar upp dem finns det flest inom rollspel, e-sport och LAN 
som instämmer helt i detta (31-32 % jämfört med 21-27 %) och 
flest igen inom lajv som inte instämmer (27 % jämfört med 15-
19 %).

Inom e-sport och LAN finns det flest som instämmer helt i att 
konflikter brukar skämtas bort (9-10 % jämfört med 2-5%) och 
inom lajv finns det absolut mest som inte instämmer i detta 
(58 % jämfört med 42 – 48 %). 

Inom lajv och e-sport finns det flest som delvis instämmer i att 
konflikter brukar tystas ner (25 % jämfört med 14 – 16 %). 

Inom e-sport finns det flest som instämmer delvis i att den som 
tar upp en konflikt ofta får höra att inte vara så överkänslig 
(33 % jämfört med 15 – 21 %).

Inom brädspel, rollspel och LAN finns det flest personer som 
instämmer helt i att konflikter brukar diskuteras öppen (46-
50 % jämfört med 41-43 %).  
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TILLGÄNGLIGHET
Det finns några skillnader mellan verksamhetsgrenarna när det 
gäller tillgänglighet, dock inga väldigt tydliga tendenser förutom 
att brädspelarna kan sägas uppleva sin förening som något 
mer tillgänglig än de andra verksamhetsgrenarna. 

När det gäller huruvida man får information på ett för en själv 
bekvämt sätt är det flest personer bland brädspelarna (41 %), 
e-sportarna (39 %) och de som ägnar sig åt LAN (37 %) som 
tycker att så alltid är fallet (41 %) och minst bland rollspelarna 
(32 %) och lajvarna (22 %). 51 % av rollspelarna och 58 % av 
lajvarna instämmer dock delvis i att de får information på ett 
för dem bekvämt sätt. 

Bland brädspelarna finns det flest personer som uppfattar 
verksamheten som fullt ut tillgänglig. (63 % jämfört med 51-
59 %).

Bland brädspelarna instämmer den stora majoriteten helt i att 
de alltid har råd med att fullt ut delta i verksamheten (80 %) och 
bland lajvarna är det minst antal som instämmer helt i detta 
(48 %).

När det gäller förståelsen av stadgarna ligger största skillnaden 
mellan de som ägnar sig åt LAN och dem som ägnar sig åt 
e-sport (!); det finns flest personer bland dem som ägnar sig 
åt LAN som instämmer helt i att de förstår stadganrna och 
skulle kunna förklara dem för andra (64 %) och de finns minst 
personer bland e-sportarna som instämmer i detta (44 %) 
och flest bland e-sportarna som inte instämmer i detta (19 % 
jämfört med 8-10 %). 
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Reflektion:
Det är iögonfallande att det finns minst personer bland lajvarna 
som upplever att de får information på ett för dem bekvämt 
sätt. Detta kan kanske förklaras med att många lajvföreningar 
inte är särskilt bra på internetnärvaro och att det ofta finns 
en stark tradition av mun-till-mun-information. En ytterligare 
förklaring kan vara, som finner stöd i öppna kommentarer från 
enkäten, att det finns en del dyslektiker bland lajvarna som 
upplever den stora mängden textmaterial som ett hinder. 

DELAKTIGHET
Det finns en tydlig skillnad mellan verksamhetsgrenarna när 
det gäller huruvida man är delaktig på ett sätt man vill vara 
på lokal-, disktrikt- och förbundsnivå. Bland brädspelarna 
och lajvarna instämmer de flesta helt i att så är fallet, medan 
det finns flest personer bland e-sportarna och LAN som inte 
instämmer i detta.

Bland brädspelarna och lajvarna finns det flest personer som 
är så delaktiga som de vill vara på lokalnivå (81-83% jämfört 
med 71-74 %), på distriktnivå (80-84% jämfört med 64-75 %) 
och på förbundsnivå (81-85 % jämfört med 63-74 %). 

Bland e-sportarna finns det flest personer som inte instämmer i 
att de är så delaktiga som de vill vara på lokalnivå (11% jämfört 
med 5-8 %). När det gäller delaktighet på distriktnivå finns det 
flest personer bland e-sportarna och de som ägnar sig åt LAN 
som inte instämmer i att de är delaktiga på ett sätt som de vill 
vara delaktiga på (17 % jämfört med 7-11 %).  Samma sak gäller 
delaktighet på förbundsnivå. Här finns det 16 % av de som 
ägnar sig åt LAN och 20 % av e-sportarna som inte instämmer i 
att de är delaktiga på ett sätt de vill vara (jämfört med 7-13 %).

Det är tydligt att det bland e-sportarna finns färst personer 
som alltid känner att de skulle få förtroendet för att driva något 
i sin förening (35 % jämfört med 49-59 %) och färst som alltid 
känner att de skulle få samma chanser som alla andra att få 
igenom ett förslag (37 % jämfört med 52-64 %). 



59

TRYGGHET
E-sportarna och till viss del lajvarna tycks vara de som känner 
sig något mindre trygga i sin förening än de vad personer som 
ägnar sig åt de andra verksamhetsgrenar gör.

Bland e-sportarna finns det färre personer som anger att de 
har någon att prata med om det skulle dyka upp något jobbigt 
än bland de andra verksamhetsgrenarna (61 % jämfört med 
72-82 %). 

När det gäller huruvida man känner sig bekväm under 
samtalen i pausen finns det färre personer bland lajvarna och 
e-sportarna än bland de andra verksamhetsgrenarna som 
tycker att så alltid är fallet (44-46 % - 55-60 %). Iögonfallande 
är att det bland e-sportarna finns flest som tycker att så sällan 
eller aldrig är fallet (12 % jämfört med 3-4 %).

Liknande ser det ut när man tittar på vilka som känner sig 
välkomna och trygga i sin förening. Det finns flest personer 
bland e-sportarna och lajvarna som anger att så alltid är fallet 
(64-67 % jämfört med 77-83 %). Det finns också flest bland 
e-sportarna som anger att så sällan eller aldrig är fallet (7 % 
jämfört med 2 %).
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Reflektion: 
En möjlig förklaring är den som även angavs när det gäller 
trygghet och få/inga fysiska träffar. Faktumet att E-sportare och 
lajvare för det mesta träffas ”i spelet” och inte umgås på det 
privata planet, kan påverka möjligheten att utveckla en känsla 
av trygghet inom sin förening.
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SAMMANFATTANDE ANALYS
Resultaten har visat oss en mängd olika tendenser på vilka som 
upplever föreningen på vilka sätt. Det är dock viktigt att vara 
medveten om att dessa tendenser absolut inte innebär att det 
föreligger ett samband (fast det givetvis kan vara så) mellan ens 
tillhörighet till en viss norm, en viss verksamhetsgren m.m. och 
upplevt språkbruk, konflikthantering, delaktighet osv. Att det 
finns för oss osynliga tredje faktorer som påverkar resultaten 
är absolut möjligt.

Syftet med enkätundersökningen har varit att 
1. Kartlägga vilka normer som finns bland föreningarna

2. Se vad normerna har för effekt på medlemmarnas 
upplevda trygghet, delaktighet, klimat (språkbruket och 
konflikthantering) samt tillgänglighet.

3. Se om det finns andra faktorer som har effekt på 
medlemmarnas upplevda trygghet, delaktighet, klimat 
(språkbruket och konflikthantering) samt tillgänglighet

KARTLÄGGNING AV NORMER
Två tydliga normgrupper kunde urskiljas, nämligen normer 
kopplad till personers sociala kön och till religion. Detta innebär 
att det finns mer än 10% bland de svarande som upplever att 
de inte uppfattas vara på det sättet man förväntas vara utifrån 
ens kön och att man inte förhåller sig till religion på ett sätt 
som förväntas. 

NORMERNAS EFFEKT
Vi har sett hur svaren skiljer sig mellan personer som tillhör 
religions- eller könsnormen och dem som avviker från dessa. 
Det var tydligt att de som är en del av normerna upplevde 
språkbruket och sättet att hantera konflikter som mer positiv 
än dem som avviker från normerna. Det var också tydligt 
att det finns fler bland de som är en del av normerna som 
upplever sin förening som tillgänglig och trygg än bland de som 
inte är en del av religions- eller könsnormen. När det gäller 
delaktighet finns det nästan inga skillnader mellan dem som är 
en del av könsnormen och dem som inte är det. Däremot finns 
det tydliga tendenser att de som är en del av religionsnormen 
upplever större delaktighet i sin förening. Generellt finns 
det inte många som tycker att det pratas illa om personer i 
föreningen utifrån en eller flera av diskrimineringsgrunderna, 
det visar sig dock att de finns fler bland de som tillhör en 
av normerna som inte instämmer i att det pratats illa om 
personer. 

Vi kan inte säga om det någon av dessa faktorer verkar tyngre 
än att man tillhör eller inte tillhör normen, det är möjligt att just 
ålder och verksamhetsgren påverkar resultaten.
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ANDRA FAKTORER
Förutom tillhörigheten till en norm visade det sig finnas en 
del andra faktorer som påverkar den upplevda tryggheten, 
delaktigheten, klimatet och tillgängligheten positivt. Dessa 
faktorer redogörs för nedan.

ANDRAS BILD OCH ENS BILD AV SIG SJÄLV
Det finns stora skillnader i hur personer vars bild av sig själv 
alltid eller för det mesta stämmer överens med bilden som 
andra har av dem och de där den egna bilden endast ibland/
inte stämmer överens med den bild som andra har. Mycket 
tyder på att det finns fler personer bland de där den egna 
och andras bild av personen stämmer överens som uppfattar 
språkbruket och konflikthanteringen i föreningen som positiv, 
som uppfattar föreningen som tillgänglig, som känner sig 
delaktig och trygg och fler som inte instämmer i att det pratas 
illa om personer än bland de där bilderna endast ibland/inte 
stämmer 

FYSISKA TRÄFFAR VS. INGA FYSISKA TRÄFFAR
Det finns tydliga skillnader mellan grupperna som tyder på att 
det finns fler bland de som inte har några fysiska träffar alls 
som uppfattar språkbruket och sättet att hantera konflikter i 
föreningen som minst positiv, som upplever föreningen som 
minst tillgänglig, som känner sig minst trygga och delaktiga i 
sin förening än bland dem som har regelbundna eller ett fåtal 
träffar om året. Samtidigt finns det fler i den gruppen som 
inte har några fysiska träffar alls som instämmer helt i att det 
pratas illa om personer pga. deras ålder, kön, könsidentitet, 
könsuttryck, etnicitet, hudfärg, sexuella läggning, religion, deras 
funktionsnedsättning och pga. deras bostadsort än bland dem 
som har några/regelbundna fysiska träffar.

MAKTPOSITION/VANLIG MEDLEM
Det finns små skillnader mellan de som har en maktposition i 
föreningen och de som är vanliga medlemmar när det gäller 
uppfattningen av konflikthantering, tillgänglighet och trygghet. 
Bland den förstnämnda gruppen finns fler som ser mer positivt 
på sättet att hantera konflikter, som upplever föreningen som 
tillgänglig och som känner sig trygga. Det finns även fler som 
inte instämmer i att det pratats illa om personer utifrån en eller 
flera diskrimineringsgrunder. Däremot finns det nästan inga 
skillnader mellan grupperna när det gäller hur man uppfattar 
språkbruket i föreningen och huruvida man får information 
på ett sätt som är bekväm för en själv. Det finns nästan inga 
skillnader heller när det gäller delaktighet; det finns något 
fler bland de vanliga medlemmarna som är tillfreds med sin 
delaktighet på distrikt- och förbundsnivå, vilket kan innebära 
att de som har en maktposition gör mer än vad de skulle vilja 
eller att de skulle vilja göra ännu mer.

VERKSAMHETSGRENAR
Det finns en del skillnader mellan de olika 
verksamhetsgrenarna men det är svårt att se några tydliga 
tendenser. I stort sett uppfattas språkbruket mest positivt 
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bland brädspelarna och mest negativ bland e-sportarna och 
personer som ägnar sig åt LAN (och delvis rollspel). Bland 
brädspelarna finns det också flest personer som upplever sin 
förening som tillgänglig och som tillsammans med lajvarna 
är så delaktiga som de vill vara på både lokal-, distrikt och 
förbundsnivå. Bland de som ägnar sig åt e-sport och LAN 
finns det däremot flest personer som inte instämmer i att 
de är så delaktiga de vill vara på varken lokal-, distrikt- eller 
förbundsnivå. E-sportarna tillsammans med lajvarna verkar 
dessutom känna sig något mindre trygga i sin förening än de 
vad personer som ägnar sig åt de andra verksamhetsgrenarna 
gör. 

En tydlig tendens går dock att urskilja och det gäller frågan 
huriuvda det pratats illa om personer i föreningen utifrån 
diskrimineringsgrunderna plus bostadsort. Inom grupperna 
e-sport och LAN finns det absolut flest personer som 
instämmer helt i att det pratas illa om personer pga. deras 
ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, hudfärg, sexuell 
läggning, religion och/eller funktionsnedsättning.



64

SAMMANSTÄLLNING 
OCH ANALYS AV 
INTERVJURESULTATEN
SAMMANFATTNING
Intervjumaterialet har analyserats utifrån åtta olika 
frågeställningar. En del frågor rör faktorer för ett bra/negativt 
klimat, medlemssammansättning samt upplevda normer och 
deras effekter. De andra frågorna kretsar kring om mångfald 
anses vara en relevant fråga eller inte, om vilka slags åtgärder 
föreningar har genomfört samt om vilket slags stöd man 
önskar från förbundets sida.

Faktorer som nämndes bidra till ett bra klimat är att 
ha en accepterande och icke-dömande attityd bland 
föreningsmedlemmarna, att inkludera nya medlemmar, att 
känna varandra väl, att vara en liten grupp, att ge feedback 
och uppskattning till varandra, att sträva mot ett gemensamt 
mål, att ha en betydande ledarfigur, att dela intresse med 
varandra, men även att kunna prata om saker som inte 
är relaterade till hobbyn, att ha bra samarbeten med t.ex. 
kommunen och att inte tolerera kränkningar. Faktorer för 
ett negativt föreningsklimat hänger ihop med “förekomsten 
av härskartekniker”, ”brist på acceptans av olika åsikter” och 
att ”brist på acceptans av personer som är avvikande från 
normen”.

De vanligast förekommande normerna kan kopplas till 
personers beteende, kön (för det mesta avses med detta det 
manliga könet), sexuella läggning (för det mesta förväntas man 
vara heterosexuell), ålder och funktionsförmågor. Att vara 
avvikande från normen beskrivs i regel att få uppleva negativa 
effekter, som kan sammanfattas med ”att känna sig obekväm”, 
”att inte vara omtyckt”, ”att utsättas för negativ jargong”, ”att 
direkt exkluderas”, ”att osynliggöras” och ”att särbehandlas 
negativt”. Några få personer beskriver att deras normbrytande 
hade positiva effekter.

Många intervjupersoner anser att mångfald är en relevant fråga 
för deras förening, vilket av en del förklaras med att mångfald 
ses som ett demokratiskt ändamål. Andra ser mångfald som ett 
viktigt mål när det gäller rekrytering av nya medlemmar eller 
tror att det skulle kunna ha positiva effekter på verksamheten. 
De som tycker att mångfald inte är en relevant fråga för dem 
motiverar detta med att de redan vet hur det borde vara eller 
hänvisar till att deras verksamhet är för liten.

När det gäller åtgärder visades att många föreningar har 
genomfört åtgärder för att fler ska kunna vara med på lika 
villkor. Åtgärder rör både tillgängliggörandet av dokument, 
information och lokaler, stödåtgärder som försöker jämna ut 
skillnader gällande ekonomiska förutsättningar, framtagning av 
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planer och policys och strategier att få in nytt folk i styrelsen/
föreningen

Även om den del är tydliga med att förbundet inte ska 
lägga sig i deras verksamhet ställer sig majoriteten av 
intervjupersonerna positivt till ev. stöd som förbundet skulle 
kunna erbjuda sina medlemsföreningar för att kunna jobba 
med att alla ska kunna vara med på lika villkor.  Stöd som 
önskas är exempelvis utbildningar, utbildningsmaterial, 
särskilda satsningar och ekonomiskt stöd.

METOD OCH VERKTYG
Intervjuerna är kvalitativa och semi-strukturerade, vilket 
innebär att det fanns en intervjuguide som bestod av en del 
övergripande ämnen och exempelfrågor som intervjuarna 
hade tills sin hjälp för att kunna ha en röd tråd i intervjuerna. 
Meningen med semi-strukturerade intervjuer är att det finns 
ett stort utrymme att anpassa intervjuns innehåll efter det som 
dyker upp under samtalet. Intervjuguiden finns som bilaga.

Alla intervjuer spelades in med hjälp av diktafoner, vilket 
intervjupersonerna givetvis upplystes om.

URVAL
Personerna som ringdes upp hade i föregående 
enkätundersökningen angett att de gärna vill ingå i en 
intervjustudie och lämnat ut sitt telefonnummer. Sammantaget 
var 398 personer beredda på att ställa upp för en intervju. 

Bland dessa skapades två jämförelsegrupper. Den ena 
gruppen, “Sverok problem”, består av personer som i enkäten 
hade uttryckt att de upplever problem i sin förening kopplad till 
mångfald (personerna instämde helt i alla eller vissa av följande 
frågor/påståenden: Jag upplever språket som svårt att förstå 
för utomstående/innehållande många fack/nördbegrepp/
ofta ironiskt/som dömande och jag tycker att vi i min förening 
pratar illa om personer pga. ålder, etnicitet, sexuell läggning 
m.m). 

Den andra gruppen, “Sverok inga problem”, består av personer 
som i enkäten hade angett att de inte upplever att det finns 
några större problem (personerna i den gruppen instämde helt 
i att språket i deras förening signalerar öppenhet, är präglad 
av ömsesidigt respekt, är lyhört och tycker inte att det i deras 
förening pratas illa om personer pga. ålder, etnicitet, sexuell 
läggning, kön m.m.). 

Det ringdes enligt ett slumpmässigt urval, vilket innebar att 
intervjuarna ringde varannan person från en lista. Kom man till 
slutet av listan började de om från början. 

Sammantaget genomfördes 59 intervjuer som i genomsnitt 
var 30 minuter långa och genomfördes av tre personer under 
november och december 2012. 
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MÄTTNAD/RESURSER
Till stor del var det tillgång till resurser och en tidsplan som inte 
fick överskridas för mycket, som avgjorde antalet intervjuer 
som kunde genomföras. I databearbetningsprocessen blev 
det dock tydligt att många intervjuer liknade varandra, vilket 
tyder på att det uppnåddes en viss mättnad med intervjuerna 
(man brukar prata om mättnad när man upplever att det inte 
tillkommer mer information om man skulle fortsätta med 
intervjuerna). Sammantaget genomfördes 34 intervjuer i 
gruppen ”Sverok problem” och 25 intervjuer i gruppen ”Sverok 
inga problem”.

PROBLEMATISERING
Faktum är att alla som intervjuades var personer som själv 
hade angett att de gärna skulle vilja ställa upp kan ju betyda 
att det är endast en viss grupp människor som kommer till 
tals i intervjuerna, man kan t.ex. tänka sig att de som redan 
är engagerade i jämställdhets- och mångfaldsfrågor, eller 
de personer som upplever att förbundet inte ska lägga sig i 
föreningars interna arbete finns överrepresenterade bland 
intervjupersonerna. 

INTERVJUARNA 
Största antalet intervjuer genomfördes av två av Sveroks 
ringare och en del av projektledaren själv. Båda Sverok-
ringarna har erfarenhet av att ringa personer och den ena 
hade även tidigare intervjuerfarenhet. Projektledaren hade 
en utbildning med ringarna där de gick igenom projektets 
perspektiv, intervjuguiden, upplägget och diskuterade vad som 
utgör en bra intervju och intervjuare, vilka farhågor som kan 
finnas osv.  Ringarna hade inte någon special kompetens inom 
området mångfald och normkritik. Hade det funnits resurser, 
är det något som hade kunnat öka kvalitén av intervjuerna. 
Det är dock inget fel på intervjuernas kvalité, tvärtom gjorde 
ringarna utan tvekan ett fantastiskt jobb!

VERKTYGET: ATLAS.TI
Under databearbetnings- och analysprocessen användes 
datorprogrammet Atlas.ti, ett verktyg som hjälper till att 
strukturera kvalitativ data och som även tillhandahåller en 
del verktyg som kan användas under analysen. Det är inte ett 
program som gör analysen åt en, utan endast ett verktyg för 
att själv kunna genomföra analysen smidigare. Att transkribera 
är ett vanligt steg i arbetet med kvalitativt material, ett väldigt 
tidskrävande sådant.  Jag bestämde mig för att hoppa över 
det steget och istället börja koda ljudfilerna på direkten, något 
som gick mycket smidigt och kändes lämpligt med hänsyn till 
projektets resurser. Det är möjligt att analysen hade kunnat 
göras djupare om allt material hade funnits nedskriven, dvs. 
transkriberat, men jag övertygad om att vi fick med det mesta 
ändå.
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DATABEARBETNINGSPROCESSEN
Projektledaren, tillsammans med två personer med lämplig 
bakgrund som rekryterades endast för det här arbetet, tog 
fram ett kodningsschema. Kodningsschemat togs fram i nära 
samarbete och under mycket diskussion med varandra. Tre 
intervjuer kodades gemensamt och därefter började alla 
koda var för sig men hade dagliga avstämningsmöten och 
kontakt via chatten där nya koder och kodning av svårtolkade 
kommentarer diskuterades.  För att ha bättre översikt på alla 
koder, som delvis var mer än 180 koder, skapade vi kodfamiljer, 
en slags övergripande grupper som enstaka koder sorterades 
in i. Vid två tillfällen rensade vi kodschemat, dvs. slog ihop 
koder som avsåg liknande saker, tog borde koder som inte 
användes m.m. 

DATAANALYS
Intervjuernas syfte bröts ner till åtta frågeställningar utifrån 
vilka det kodade materialet granskades. 

Frågeställningar är följande:

1. Vad upplevs bidra till ett trevligt och bra klimat i 
föreningarna?

2. Vad upplevs bidra till ett exkluderande klimat i 
föreningarna?

3. Vilka är medlemmarna? Hur beskrivs de i termer av 
homogenitet och mångfald?

4. Vilka normer upplevs finnas i föreningarna och hur 
beskrivs deras effekter?

5. Hur beskrivs jargongen?

6. Hur ställer sig intervjupersonerna till mångfaldsfrågor? 
Upplevs mångfald som en relevant fråga eller inte? 

7. Har man redan genomfört några åtgärder? Om ja med 
vilka resultat? 

8. Hur ser man på förbundets roll när det gäller 
mångfaldsarbete? Vilka åtgärder önskas att förbundet ska 
genomföra?

FAKTORER FÖR ETT BRA OCH TREVLIGT 
KLIMAT
”SVEROK PROBLEM”
Koder som anses ge information om ett trevligt och öppet 
klimat är “faktorer för ett bra föreningsklimat”, “öppna möten”, 
“fysiska träffar ger sammanhållning”, “föreningen ger stöd och 
trygghet”, “gemensamt intresse viktigast”, “nolltolerans mot 
kränkningar”, “uppfostrande miljö” och “öppet klimat”. Dessa 
koder sammanfattades till en övergripande kodfamilj som 
döptes till “positivt klimat” och som omfattar sammantaget 58 
koder och kommentarer. 
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Det finns en mängd olika faktorer som enligt 
intervjupersonerna bidrar till ett trevligt och bra klimat i 
föreningen.  Bland de som upplever klimatet i sin förening som 
positiv betonas exempelvis vikten av att ha en accepterande 
och icke-dömande attityd bland föreningsmedlemmar, både 
allmänt med också med avseenden på från normen avvikande 
personer. Att inkludera nya medlemmar, att känna varandra 
väl, att sträva mot ett gemensamt mål, att dela intresse med 
varandra, men även att kunna prata om saker som inte 
är relaterade till hobbyn, att ha bra samarbeten med t.ex. 
kommunen och att inte tolerera kränkningar är andra faktorer 
som upplevs bidra till ett bra klimat. Intressant är att det finns 
personer som tycker att mångfald i föreningen bidrar till ett 
bra klimat såväl som personer som betonar att homogeniteten 
påverkar klimatet positivt.

En intervjuperson beskriver t.ex. att det är ett bra 
föreningsklimat för att alla är hjälpsamma och för att det råder 
en acceptans för varandras olikheter.

En annan person anger att alla känner alla i viss mån och att 
detta leder till ett bra föreningsklimat.

En tredje person beskriver hur deras sätt att integrera 
medlemmar bidrar till ett bra klimat:

“varje gång man kommer in genom dörren så är det alltid några 
som vänder sig om och säger hej. Hur är det? Kom och sätt dig.”

“Ska det spela något spel så gås det ofta något varv och om det är 
någon som inte gör nånting så frågar man den speciellt. Såna små 
saker liksom. Ska det göras något utanför så är det liksom väldigt 
öppet, alla tillfrågas om man ska hakas på.”

Det finns personer som upplever det som positivt att man 
endast pratar om hobbyrelaterade saker. T.ex. säger en  
person att det inte finns något utrymme för tabu eller andra 
normer eftersom föreningens aktivitet är i centrum. ”Spelas det 
paintball så snackas det paintball.” Samtidigt finns det personer 
som upplever motsatsen som positivt, nämligen att man kan 
prata även om annat än hobbyn (t.ex. om politik, samhälle, 
ekonomi, världsfrågor och filosofi.) Detta är nog uttryck för 
att det finns olika anledningar till varför folk engagerar sig, för 
vissa är det ett sätt att hitta gemenskap och för andra ett sätt 
att kunna fokusera och utvecklas inom en hobbygren med 
likasinnade. 

En del personer upplever att det finns vissa faktorer för ett bra 
klimat som man kan ställa sig kritisk till.  Givetvis handlar det 
inte om att ifrågasätta personens upplevelse, men man kan 
fråga sig vad det säger om föreningen och hur det kan påverka 
andra i föreningen. En person anger exempelvis att det är ett 
bra klimat för att det är många eldsjälar med och för att det 
finns en hel del ledartyper som uppfostrar nya medlemmar i 
andan och verkar för att det ska vara en bra stämning. ”Så fort 
någon bryter mot reglerna så skolas denne till att göra rätt.” 
Finns det utrymme för att göra på andra sätt i denna förening? 
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Går det att ifrågasätta ledartyperna? 

”SVEROK INGA PROBLEM”
Tittar man på vad personer i gruppen ”Sverok inga problem” 
anger för faktorer som bidrar till ett trevligt och bra klimat ser 
man att det har kodats oftare, 72 koder, jämfört med 58 koder 
i gruppen som ”Sverok problem”. Förutom det finns det dock 
inga större skillnader. Även i denna grupp beskrivs faktorer 
som “acceptans och ömsesidigt respekt”, att “medlemmarna 
känner varandra väl”, “att man delar ett gemensamt intresse”, 
“att gruppen är mångfaldig”, “att gruppen är homogen” och 
“att man inte tolererar kränkningar”. Faktorer som nämns 
därutöver är ”att man ge varandra feedback och uppskattning”, 
“att det finns mentorer för nya medlemmar”, ”att det finns en 
betydande ledarfigur” och ”att vara en liten grupp”.

En sak som tas upp av flera personer är att styrelsen 
har öppna möten och att det finns möjlighet att påverka 
föreningens riktning. “Styrelsen träffas en gång per vecka och 
då kan alla medlemmar vara med på mötena. Man kan, som 
vanlig medlem, göra sin röst hörd och föreslå saker under 
styrelseträffen, dock har man ingen rösträtt. Även på Facebook 
kan man diskutera, göra sin röst hörd och komma med input.“

Just att känna varandra väl, att vara vän med de andra 
medlemmarna är något som tas upp ofta. T.ex. säger en 
person att ”Alla känner sig delaktiga och har kul tillsammans 
eftersom de känt varandra så länge och känner sig trygga med 
varandra. ”

Flera personer tar även upp mångfalden som en bidragande 
faktor till ett positivt klimat i föreningen, t.ex. menar en person 
att klimatet är öppet eftersom det finns en salig blandning av 
människor i föreningen. Alla kan tycka och tänka som de vill. “Vi 
är överens om att vi inte är överens”. 

I gruppen ”Sverok inga problem” finns det många personer 
som svarar på frågan vad som gör att klimatet i deras förening 
upplevs som bra med att beskriva klimatet istället för faktorer 
som leder till detta klimat. Det kan ev. förklaras med att man 
sällan har funderat på saker när det flyter på bra, vilket i sin 
tur kan tyda på att det inte heller finns en medvetenhet kring 
klimatets betydelse och hur man kan jobba för ett bra klimat. 
I vissa fall får man intrycket att intervjupersonen är orolig för 
att förbundet ska börja lägga sig i deras verksamhet. Ingen 
av föreningarna har en nedskriven plan eller strategier för att 
skapa bra klimat och trivsel. 

JÄMFÖRELSE AV BÅDA GRUPPER
Förutom att antalet koder inom kodfamiljen ”positivt klimat” är 
högre inom gruppen ”Sverok inga problem” och att det nämns 
några till faktorer för ett bra klimat än inom gruppen ”Sverok 
problem”, finns inga större skillnader mellan grupperna. 
Faktorerna som upplevs bidra till ett positivt klimat är alltså 
ungefär samma inom båda grupperna.
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FAKTORER FÖR ETT NEGATIVT OCH 
EXKLUDERANDE KLIMAT
”SVEROK PROBLEM”
Koder som anses ge information om ett negativt och 
exkluderande klimat “faktorer för ett exkluderande 
föreningsklimat”, “systematisk härskarteknik”, “elitism”, 
“oförlåtande stämning”, Dessa koder sammanfattades till en 
övergripande kodfamilj som döptes till “negativt klimat”och 
som omfattar sammantaget 18 koder och kommentarer. 

I det här avsnittet finns endast sådant med som 
intervjupersoner själva tycker bidrar till ett negativt klimat. I 
senare avsnitt kommer vi se att det kan finnas en hel del andra 
faktorer som kan bidra till ett negativt klimat men som inte 
intervjupersonen själv tar upp som sådana.

Det finns en mängd olika aspekter som enligt 
intervjupersonerna bidrar till ett negativt klimat i föreningen 
som kan sammanfattas till tre faktorer, nämligen “förekomsten 
av härskartekniker”, ”brist på acceptans av olika åsikter” 
och ”brist på acceptans av personer som är avvikande från 
normen”.

En person uttrycker exempelvis att man kan bli utfryst om 
man stöter sig med mer erfarna medlemmar i föreningen 
som kanske har större makt för att de anordnat arrangemang 
som ökat medlemsbasen. Personen nämner även att andra 
härskartekniker förekommer så som gliringar och att när 
problem tas upp så hanteras de som icke-frågor och personen 
som tog upp problemet omnämns som barnslig och oansvarig.

En annan person säger att “/.../tycks det finnas en idé om att 
ifall man stödjer fel parti eller fel partigrupp i riksdagen än 
de eller på något vis har uttryckt sig i det ena eller det andra 
/.../ på ett /.../ felaktigt sätt så förlorar man respekt även inom 
hobbyn.” Detta anger personen gäller även åsikter uttryckta 
utanför föreningen i privatlivet.

En tredje person tror att människor i föreningen varit tysta 
fast de haft vettiga saker att säga eftersom de inte känt att 
de kunnat säga det på ett tillräckligt avancerat sätt. Personen 
anger även att föreningen präglas av en sorts elitism, där 
allting ska ha väldigt hög standard och vara väldigt historiskt 
korrekt. Personen säger att ledarna för arrangörerna är 
militärkillar som gillar när saker går snabbt och rätt till och att 
det förekommer att andra snackar skit om människor som 
bryter ihop eller inte klarar av att prestera eller har tagit på sig 
för mycket ansvar.

Ett negativt och exkluderande klimat upplevs med andra ord 
uppstå när man inte passa in i normen som t.ex. kan vara att 
vara erfaren, att ha rätt åsikt eller att kunna uttrycka sig på ett 
avancerat sätt. Avviker man från det kan konsekvenserna bli 
att folk tystas ner, osynliggörs, ifrågasätts och och blir utfrysta. 
Hur normerna ter sig och huruvida de upplevs ha negativa och 
begränsande effekter kommer utforskas ännu mer från sida 72.
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”SVEROK INGA PROBLEM”
I jämförelsegruppen gruppen ”Sverok inga problem” anges 
liknade faktorer för ett negativt klimat.  Den mest vanliga 
har att göra med förekomsten av normer som kan upplevas 
exkluderande för en del. T.ex. nämns normen att ha full 
funktionsförmåga, bo inom ett visst område och att ha ett visst 
utseende. En person som har dyslexi tar upp att hen inte kan 
ta del av den gigantiska textmassan som föreningen skickar ut 
och att hen inte får någon respons och stöd från föreningen. 
En annan person tar upp att det krävs att man bor i närheten 
av stad XX för att kunna sitta i styrelsen eftersom de har fysiska 
möten. En tredje person säger att det kan förekomma skitsnack 
bakom ryggen om man inte tar kläder och spelet på allvar. 

JÄMFÖRELSE AV BÅDA GRUPPER
Det finns inga skillnader mellan båda grupperna. Faktorerna 
som anges bidra till ett negativt klimat är ungefär samma inom 
båda grupperna.

SAMMANSÄTTNING AV MEDLEMMARNA
För att få lite hum om vilka som egentligen är med i 
föreningarna och för att kunna få en övergripande förståelse 
mellan t.ex. den upplevda jargongen och sammansättningen av 
medlemsbasen kodades det hur intervjupersonerna beskriver 
sina medlemmar.  

SVEROK PROBLEM
I gruppen Sverok problem anger majoriteten av 
intervjupersonerna att det är flest killar/män som är med 
i föreningen och många anger att deras medlemmar har 
svensk etnicitet och är ungefär lika gamla. En del tar även 
upp att alla medlemmar har full funktionsförmåga, samma 
socioekonomiska status och är heterosexuella.

En person beskriver medlemmarna så här: “Våran förening 
är, vad ska jag säga, helylle av sig. Det är ju inga invandrare 
direkt. Det är intresserade människor och medelklassbarn 
med mycket tid och folk som har råd att köra bil till olika 
evenemang.”

När det gäller hur föreningar beskriver mångfalden bland 
sina medlemmar finns det många föreningar som upplever 
att medlemmarna är av olika åldrar och har olika sexuella 
läggningar. Dessutom finns det några få som tycker att 
det finns en någorlunda jämn könsfördelning i deras 
föreningar, blandade etniciteter, livssituationer och psykiska 
funktionshinder. 

SVEROK INGA PROBLEM
I jämförelsegruppen ”Sverok inga problem” ser vi en liknande 
bild; Även här beskrivs att de flesta medlemmar har svensk 
enticitet, är killar/män, har full funktionsförmåga och är 
ungefär lika gamla. Några få nämner även att de flesta har 
samma socio-ekonomiska status, är tjejer och har samma 
trosuppfattning. 
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En person beskriver homogeniteten bland 
föreningsmedlemmarna så här: “Vi är vita svenska människor i 
20 till 30 års ålder”

Till motsatsen till homogenitet beskriver många personer 
att deras medlemmar är mångfaldiga i termer av ålder och 
kön. En del beskriver mångfalden också i termer av sexuell 
läggning och etnicitet och några få tycker att medlemmarna i 
deras förening skiljer sig åt när det kommer till livssituation, 
yrke, bostadsort, psykiska funktionsnedsättningar och religion. 
En person nämner också att det finns flera transpersoner i 
föreningen.

JÄMFÖRELSE AV BÅDA GRUPPERNA
Intervjupersoner inom båda grupperna beskriver med andra 
ord i de flesta fall sammansättning av sin medlemsbas som 
homogen när det kommer till kön (flest killar), etnicitet (flest 
svenskar), full funktionsförmåga och ålder.  När det gäller 
mångfalden bland medlemmarna finns det skillnader mellan 
båda jämförelsegrupperna. Inom gruppen ”Sverok problem” är 
det flest som ser en mångfald när det gäller ålder och sexuella 
läggningar medan det i gruppen ”Sverok inga problem” beskrivs 
en mångfald avseenden ålder och kön. 

UPPLEVELSE AV NORMER OCH DERAS 
EFFEKTER
”SVEROK PROBLEM”
Ur ett normkritiskt perspektiv (se teoridelen) kan synliggörande 
av normer ses som ett första viktigt steg för att öka rättvisan i 
olika sammanhang.  Därför kodade vi vilka normer som av de 
svarande beskrivs finnas i föreningarna. Som norm kodades 
allt som framstod som outtalade förväntningar på hur man 
bör vara i föreningen. De vanligaste normer som har kodats är 
normer som rör personers beteende, kön (för det mesta avses 
med detta det manliga könet), sexuella läggning (för det mesta 
förväntas man vara heterosexuell), ålder, funktionsförmågor. 
Lite mindre ofta förekom normer som rör människors 
tro, icke tro, användandet av sociala medier, spelförmåga, 
utbildningsnivå, politiska åskådningar, bostadsort, utseende, 
alkoholkonsumtion, skrivförmåga, vikt och allergier.

Att normer förekommer är självklart och viktigt för att 
samvaron ska funka i föreningar och i samhället i stort. Frågan 
som ställs ur ett normkritiskt perspektiv är vilka effekter 
normer har; huruvida exkluderar och/eller begränsar normerna 
individers eller gruppers möjlighet att delta i föreningen 
på lika villkor? Hur upplevs normerna när man avviker från 
dem? Ur ett normkritiskt perspektiv skulle det också vara 
mycket intressant att se vilka positiva effekter normer kan 
ha och för vilka. Det har dock inte varit fokus för denna 
undersökningen och hade nog krävt en viss medvetenhet bland  
intervjupersonerna om hur normer fungerar och påverkar 
dem. 

Effekterna av att vara avvikande från normen har beskrivits 
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av många av våra intervjupersoner och kan sammanfattas 
under följande rubriker: ”att känna sig obekväm”, ”att inte 
vara omtyckt”, ”att utsättas för negativ jargong”, ”att direkt 
exkluderas”, ”att göras osynlig”, ”att särbehandlas negativt” och 
”att kontakten med en undviks”.

Det beskrivs t.ex. att det finns outtalade förväntningar på 
hur man bör bete sig i föreningen och vilken attityd man bör 
ha, matchar man inte den finns risken att man kan känna 
sig obekväm i föreningen. En intervjuperson anger att det 
förekommit att människor kommit till föreningens lokal och 
inte återkommit. Detta tror hen beror på att de inte känt 
sig bekväma i hur gruppen har betett sig. Det finns även 
förväntningar på att de som kommer till lokalen ska ha rätt 
attityd, exempel på fel attityd som nämns är att låta mycket 
eller att inte tycka att alla är välkomna.

Att inte vara omtyckt och/eller respekterad anges av flera 
personer som en annan effekt av att inte följa normen. 
Exempelvis kan det vara en effekt av att ha ”fel” politisk 
åskådning: “/.../tycks det finnas en idé om att ifall man stödjer 
fel parti eller fel partigrupp i riksdagen än de eller på något vis 
har uttryckt sig i det ena eller det andra /.../ på ett /.../ felaktigt 
sätt så förlorar man respekt även inom hobbyn.” Att inte 
respekteras pga. att man är avvikande från normen nämns 
också i samband med att vara avvikande utseendemässig, från 
hur man bör bete sig och hur man förväntas förhålla sig till 
religion. En person nämner t.ex. att det finns en viss intolerans 
mot religiösa och troende på övernaturliga väsen. Personen 
uppger att det inte handlar om någon specifik religion utan om 
just själva tron på övernaturlighet. En annan person säger att 
hen känner människor som inte känt sig bekväma i gruppen 
eftersom de känt att de klätt sig och sett för “normala” ut (i den 
föreningen är det norm att klä sig i “nördiga kläder” med tryck 
från spel och gärna avvikande från övriga samhället).

Ibland upplevs normer direkt begränsande, som i det här fallet 
där en person upplever att det är omöjligt att prata om andra 
sexuella läggningar än den heterosexuella. På frågan om 
personen kan prata om sin sexuella läggning i föreningen får 
intervjuaren svaret: ”Ja, om du är heterosexuell.”

En vanlig effekt av att vara avvikande från normen är att man 
blir osynliggjord. En person beskriver t.ex. att hen inte känner 
att hen blir lika mycket lyssnad på eftersom andra i föreningen 
förutsätter att hen inte kan lika mycket om ämnet på grund av 
henoms kön.

NEGATIV SÄRBEHANDLING
En del personer anger att man bli behandlad olika pga. sitt 
kön eller ålder. Exempelvis säger en person som identifierar 
sig som tjej att hon tror att ”de [killar/män] testar en ganska 
mycket omedvetet”. En annan uttrycker att hen känner 
andra som försökt ansluta till föreningar, men som upplevt 
stigmatisering kring deras kön, vilket fått dem att sluta.

När det gäller särbehandling av ålder säger en person 
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exempelvis att människor beter sig annorlunda mot äldre 
personer. Man tittar snett på människor som kommer till 
föreningen och är över 30.

Att bli exkluderad pga. att man är avvikande från normen 
står ofta i samband med diskrimineringsgrunden 
funktionsnedsättning. Bland intervjupersonerna var det många 
som tog upp att man inte kan vara med om man har en nedsatt 
funktionsförmåga. T.ex. anger en person att deras event 
anordnas på platser där det förutsätts att de som deltar har full 
fysisk förmåga och att så är fallet hos alla som deltar. Personen 
säger att detta är en del av spelet (paintball) och att det krävs 
att man rör sig i terräng, kan klättra och dylikt. En annan tar 
upp att “det är ju någon generell förväntning att man ska kunna 
gå en hel del. Att sitta i rullstol är ingenting som blir direkt 
problematiskt däremot att ha svårt att gå och ta sig fram kan 
bli problem.” Ännu en annan person anger att det inför varje 
lajv är mycket som måste läsas och att denne upplevt att det 
kan ställa till problem för dyslektiker. 

Direkt exkludering nämns dock även i samband med att vara 
troende, språknivån, personers politiska åskådning och 
allergier. T.ex. finns det en förening där många är öppna 
ateister och som inte vill ha någonting med religion att göra. 
En annan person anger att medlemmar som uttryckt åsikter 
som uppfattas som felaktiga inte kan eller har svårare att få 
poster i styrelsen eller andra förtroendeuppdrag. En tredje 
person säger att det under evenemangen finns mat som inte 
tar hänsyn till nötallergiker. Att inte ta hänsyn till personer som 
avviker från matnormen pga. att de är allergiska är inte endast 
exkluderande utan kan rent av ha livshotande konsekvenser 
för personen som är allergisk.

Med jargong avses det interna språkbruket som ofta 
är svårbegripligt för utomstående. Negativ jargong kan 
innebära att det pratas nedlåtande eller skämtas om en 
individ eller grupp. Ofta är negativ jargong kopplad till 
diskrimineringsgrunderna.  Det är väldigt vanligt att normer tar 
sig uttryck i en jargong som kan upplevas som begränsande/
exkluderande/kränkande av de som avviker från normen 
(skämt om homosexuella är ett typexempel för heteronormen 
som tar sig uttryck i negativ jargong). Detta är nog en 
anledning till varför det finns så otroligt många exempel i 
intervjumaterialet på negativ jargong. En annan förklaring är att 
jargong har varit en enskild del i intervjuerna som det pratades 
mycket om. 

Många intervjupersoner beskriver en negativ jargong med 
koppling till kön och sexuell läggning.  T.ex. sägs det att det 
”skämtas om homosexualitet på ett obetänksamt sätt” eller 
att ”saker benämns som fjolliga eller gay och kopplas samman 
med skällsord eller att det inte är som det ska”.  Ordet ”bög” 
anges vara ett vanligt skällsord. När det gäller negaitv jargong 
kopplad till kön nämns exempelvis att det förekommer 
sexistisk jargong om könsroller, att tjejer inte ses som spelare 
utan som sällskap (”-Den här tjejen ska vara med. -Jaha, är hon 
på då liksom eller är hon för sällskap?”), att deras kunskap och 
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skicklighet brukar diskuteras. En person säger att det brukar 
skämtas om att ”sånt där ska tjejer göra” och att det brukar ske 
på ett skämtsamt vis. Dessutom tycker hen att kvinnor som är 
med och spelar eller karaktärer i spelet målas upp som väldigt 
dryga. En annan person berättar om att tjejer ibland låtsas 
vara killar för att slippa all negativ jargong: ”Jag har hört att 
det faktiskt är fler tjejer än man tror men dem väljer liksom att 
uppge sig för att vara killar just för det här jargongsproblemet 
då liksom att. de blir kallade saker om de erkänner att de är 
tjejer och det blir liksom ett jävla liv.”

Flera personer uttrycker att det en finns negativ jargong 
kopplad till religion/tro, t.ex. anses det inte populärt att prata 
för mycket religion eller gud. Det kan också yttra sig i hårda 
skämt med stereotyper, t.ex. säger en person att det är vanligt 
att, när man spelar finans och blir någon jätterik,  ropar. ”ååh, 
nu blir du sån där jude igen!»

Negativ jargong kopplad till politisk åskådning tas också upp 
av flera personer, en person säger t.ex.: “Det har ju skämtats 
en hel om järnrör nu då på senaste exempelvis. Sånt och 
Sverigedemokraterna då. Det har ju alla tyckt varit väldigt roligt 
då. Eftersom de är så jävla dumma.”

Några personer tar också upp att det pratas nedlåtande om 
män som bryr sig om sitt utseende eller plattar sitt hår (dvs. 
negativ jargong kopplad till kön) 

En del personer tar även upp negativ jargong kopplad till 
övervikt, t.ex. brukar det skämtas om personer med kraftig 
övervikt eller man ger pikar som ”är det verkligen lämpligt att 
du äter det där”.

En del personer tar upp negativ jargong kopplad till personer 
med funktionsnedsättningar, en person säger t.ex. att 
man brukar tala illa om en person som uppenbart har en 
funktionsnedsättning.

Negativ jargong kopplad till etnicitet förekommer också, t.ex.  
säger en person att det har hänt flera gånger att personer har 
skrivit ”din jävla blatte” eller dylikt.

Förutom negativ jargong som har en tydlig koppling till någon 
av diskrimineringsgrunderna nämner några personer även 
negativ jargong med koppling till personers maktposition i 
föreningen, personers spelförmåga och språknivå.  En person 
upplever t.ex. att det finns en jargong om att driva med 
ordföranden och andra personer på ansvarsposter. En annan 
person upplever samma sak: ”Alltså man skämtar om dem som 
har makten. Alltså vi då som sitter i styrelsen, det skämtas ju 
en del om oss. Och kanske framförallt om mig och hur oduglig 
jag är på olika sätt. Det är alltid uppskattat.” En tredje person 
menar att det är en tuff jargong mot nybörjare och att det krävs 
att vara lite erfaren för att bli accepterad. Att ha en akademisk 
jargong nämns också av några personer, en person säger t.ex. 
”Man simplifierar inte språket för att alla ska förstå utan ifall 
man inte vet vad en matrisstruktur i ett företag så vet man inte 
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det/.../.” ”/.../ Och då så är det ju svårt att tillföra något liksom.”

Det spelar ofta ingen roll om man avviker från normen pga. 
sin sexuella läggning, sin funktionsförmåga, sitt beteende, sitt 
utseende eller vad det nu kan vara; effekterna som faktum att 
man avviker från en norm (eller flera) kan ha, är för det mesta 
väldigt lika varandra. För att förtydliga detta valdes ovan att 
fokusera på vilka negativa effekter det kan ha när man avviker 
från en norm istället för att fokusera på hur det ter sig när 
man avviker från en konkret norm. Det kan dock däremot 
vara meningsfullt att se om det finns vissa normer som oftare 
nämns än andra för att kunna inleda ett riktat arbete och 
kunna erbjuda relevant stöd. I enkäten har vi sett att det fanns 
flest personer som upplevde att de inte uppfattas som en 
del av köns- och eller religionsnormen och många av dessa 
upplevde att dessa har negativa konsekvenser, så som att man 
känner sig mindre delaktig och trygg i sin förening och upplever 
föreningen som mindre tillgänglig.  I intervjuerna nämns 
absolut oftast att det finns begränsande normer kring kön 
och kring hur man bör bete sig. Många nämner begränsande 
normer kring heterosexualitet och kring personers 
funktionsförmåga. En hel del uttalar sig även om begränsande 
normer kring tro och ålder och några få nämner att de 
upplever begränsande normer kring utseende, utbildningsnivå, 
politisk åskådning, alkohol och geografiskt läge.  Normer kring 
kön är således något som visar sig tydligt i både enkät- och 
intervjuundersökningen och bör ingå som ett fokusområde 
i det framtida mångfalds- och jämställdhetsarbete. Här är 
det viktigt att tänka på att normer kring kön omfattar både 
föreställningar kring hur kvinnor bör vara och hur män bör 
vara.  I både enkät- och intervjuerna uttalar sig även män om 
att de känner sig begränsade i den mansroll som förväntas av 
dem, även om det rent kvantitativt finns mer kvinnor än män 
som känner sig begränsade av föreställningar som råder kring 
deras beteenden pga. deras kön.

”SVEROK INGA PROBLEM”
När det gäller gruppen ”Sverok inga problem” kodades till 
stor del samma normer som i jämförelsegruppen. Oftast 
förekommande var normer som rör personers beteende, kön 
(för det mesta avses med detta det manliga könet), sexuella 
läggning (för det mesta förväntas man vara heterosexuell), 
ålder, funktionsförmågor. Lite mindre ofta förekom normer 
som rör människors tro, användandet av sociala medier, 
spelförmåga, utbildningsnivå, bostadsort, utseende, svenska 
som modersmål och att vara normkritisk. 

När vi tittar på vilka effekter det kan ha att vara avvikande 
från normen kan det sammanfattas under samma rubriker 
som i jämförelsegruppen: ”att känna sig obekväm”, ”att inte 
vara omtyckt”, ”att utsättas för negativ jargong”, ”att direkt 
exkluderas”, ”att göras osynlig”, ”att särbehandlas negativt” och 
”att kontakten med en undviks”.

Negativ jargong, dvs. att det pratas nedlåtande eller skämtas 
om en individ eller grupp, nämns av flera individer t.ex. med 
koppling till etnicitet och spelförmåga. En person uttrycker 



77

exempelvis att det är vanligt och accepterat att man talar 
nedsättande om icke-seriösa lajv-spelare, en annan person 
säger om en föreningsmedlem ” att han kommer från ett 
annat konstigt land...typ Azerbajdzjan” vilket kan anses vara 
uttryck för ett etnocentriskt perspektiv hos intervjupersonen. 
Det anges även att det förekommer sexistisk jargong och 
smygrasism i föreningen.

Att personer särbehandlas negativt är också något som nämns 
som en konsekvens av att vara avvikande från normen, ofta 
med koppling till ålder. En intervjuperson nämner exempelvis 
att arbetsgrupperna är indelade efter ålder, för att det anses 
att de är anpassade till de åldrarna. 

Flera personer tycker att det finns normer i föreningen som 
begränsar individer på något sätt, de normer som nämns är 
kopplade till sexuell läggning, kön och normkritik. En person 
som identifierar sig själv som tjej säger så här: “Så jag är i 
princip den enda tjejen i föreningen. Jag skulle säga att det 
känns lite igen som att många killar kollar lite såhär ’Gud en 
tjej med samma intresse. Kom till mig! Nu blir vi ihop’.”  Tjejen 
blir med andra ord sexualiserad och pga. av hennes kön blir 
hon sedd som en möjlig sex/kärleks-partner och inte som en 
spelare.

En annan person säger: “Vi har inte något emot andra 
läggningar, vi har inga medlemmar som är homosexuella, men 
om det skulle vara någon som är det, så strunt samma, de 
får syssla med sånt hemma.” Sista delen i meningen ger hela 
meningen en annan betydelse. Man kan fråga sig vad personen 
menar? Menas det sexuella handlingar mellan samkönade 
personer som man ska syssla med hemma? Och gäller det inte 
sexuella handlingar mellan personer av olika kön? 

Ett intressant och typiskt bra exempel för att det som är 
avvikande i ett sammanhang kan bli till norm i ett annat och 
upplevas begränsande uttrycks så här av en intervjuperson: 
“Att inte vara normen är normen” Enligt personen anses man 
vara en tråkigare människa om man inte lever queer. Man är 
coolare och hippare som queer. 

En del intervjupersoner nämner att effekten av att vara 
avvikande från normen kan leda till direkt exkludering. De 
vanligaste anledningar som nämns är kopplad till personers 
funktionsförmåga, beteende och tro. En person anger t.ex. att 
man måste sköta sig och sina uppgifter i föreningen. Om man 
missköter sig så kastas man ut från föreningen på en gång. 
”Det finns nolltolerans mot att inte sköta sig.” Två personer 
upplever att föreningen inte tar deras dyslexi på allvar. 
Föreningarna upplevs strunta i att anpassa sin information/
kommunikation så att den passar även till dem som har läs- 
och skrivsvårigheter. När det gäller att vara troende uttrycker 
en person som själv är troende att andra medlemmar inte 
förstår henoms funderingar när det gäller religionsfrågor i 
lajvspelet vilket enligt personen lätt leder till att man blir lite 
utanför eftersom man har en annan synpunkt och annorlunda 
funderingar om spelet. Problemet jag ser är inte att man inte 
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kan förstå varandra utan att detta upplevs leda till utanförskap. 

JÄMFÖRELSE AV BÅDA GRUPPER
Inom båda grupperna nämns oftast normer med koppling till 
beteende och kön och effekterna beskrivs i liknande termer. 
Detta är intressant eftersom det visar på att det finns samma 
negativa effekter av normer, eller samma problem, inom båda 
jämförelsegrupperna, även i gruppen ”Sverok inga problem”. 
Är det ett faktum att personerna inom gruppen ”Sverok 
inga problem” inte anser att det finns några problem i deras 
förening endast ett uttryck för en bristande medvetenhet om 
normernas negativa effekter inom den gruppen? Finns det 
i själva verket inte mer eller mindre problem i den ena eller 
andra gruppen utan är det en skillnad i medvetenhet som syns? 
Det är mycket möjligt att så delvis är fallet. Det finns dock också 
en del intervjupersoner i gruppen ”Sverok inga problem” som 
är mycket medvetna om normernas effekter och samverkan 
med makt och som mycket aktivt jobba för att ha föreningar 
där alla kan vara med på lika villkor. 

Till skillnad från gruppen ”Sverok problem” finns det några 
personer i gruppen ”Sverok inga problem” som upplever det 
faktum att de bröt mot en norm hade positiva effekter, t.ex. 
nämner en person att hen fick både negativa och positiva 
reaktioner på sitt normbrytande. Den negativa reaktionen 
var att de tog avstånd från hen. Den positiva reaktionen var 
accepterande. En annan förening tar upp att det finns en 
person med ett psykiskt funktionshinder och att detta hanteras 
genom att de icke-funktionsnedsatta anpassar sig efter den 
som har specialbehov och är lite mer aktsamma när de spelar 
med denne.

DET PROBLEMATISKA MED INTERN 
JARGONG
Detta avsnitt ligger lite utanför frågeställningarna även om 
den är kopplad till föregående avsnitt om normernas effekter. 
Många upplevda problem kan kopplas till den rådande 
jargongen i olika föreningar. I intervjuerna ges uttryck för några 
vanligt förekommande tankar kring jargong som behöver 
ifrågasättas, vilket görs här nedan.

SVEROK PROBLEM OCH SVEROK INGA PROBLEM
En väldigt vanligt förekommande inställning till en jargong 
som tar sig uttryck inom båda jämförelsegrupperna är att man 
anpassar jargongen efter situation och vilka personer som är 
med. En person anger t.ex. att det finns spelare som kan vara 
väldigt otrevliga, men som skärper till sig om det är tjejer med 
och spelar. En annan menar att jargongen och hur fackteknisk 
den blir beror på spelet och om det är nybörjare med. En tredje 
säger så här:

”Säg t.ex. ett internskämt om negrer. Då skulle vi inte ta upp 
det runt folk som är negrer och mörkhyade och sånt där. Just 
för att respektera de människorna. Det skulle vi aldrig göra. Det 
är ju att kränka någon annan och det är ju inte okej.”
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Denna inställning kräver inte endast en väldig stor 
medvetenhet kring det egna språkbruket och att man har 
förmågan att tolka situationen rätt och anpassa sig efter den 
utan innebär också en stor risk för att man ändå råkar kränka 
någon. T.ex. kan det förekomma negativ jargong kopplad till 
saker som är osynliga (t.ex. personers sexuella läggning eller 
religion) och/eller som man inte vet om de andra i gruppen. 

En annan vanligt förekommande inställning är att man tror sig 
kunna säga allt så länge det är menat som skämt. Retoriken 
bakom är ofta att den person som känner sig kränkt inte 
förstår skämten och att det var ju inte illa menat. Detta är en 
vanlig härskarteknik som lägger skulden hos den som drabbas 
istället för att se det egna ansvaret. En person säger så här:  

”Klimatet är förlåtande och öppet. Allting är accepterat i princip. 
/.../ Man skämtar om allt. Och det är väl mer så att om man 
inte hade skämtat om någonting så hade det varit ett problem 
för då hade det väl på något varit känsligt.” En annan person 
uppger att hen inte uppfattar skämten i föreningen som 
illa menade men att de är obetänksamma och får andra att 
känna sig olustiga. En tredje person beskriver jargongen inom 
henoms arbetsgrupp som positiv men grov: ”Vi kan skämta om 
det mesta, det kan vara som. Vad ska man ta som exempel? 
Kalla varandra för saker och dra roliga historier. Sådär.”

Det är bra med skämt, det är bra att ha roligt, men det viktigt 
att det inte är på andras bekostnad och att det finns ett öppet 
klimat där man tas på allvar när man känner sig kränkt av ett 
skämt.  Givetvis finns det föreningar där sådant är möjligt. En 
person säger t.ex: ”Allting är tillåtet. Självklart är det ju inte 
tillåtet i den meningen att folk ska verkligen mena det, men det 
är en klar distinktion mellan att verkligen mena det och inte 
göra det. Och skulle någon trots allt få... så pratas det väldigt 
öppet om det.”

Det finns också en del föreningar som är mycket medvetna 
kring negativ jargong har jobba aktiv mot det. T.ex. säger en 
person: ”Man får inte skämta, säga något elakt till någon annan, 
men på ett allvarligt menat sätt. Man får inte prata om olika 
sorters spelare som om de vore olika värda. Det får man inte 
säga med en allvarlig underton.” En annan person säger att det 
råder nolltolerans mot rasistiska eller exkluderande/intoleranta 
åsikter i föreningen.

En tredje person visar att det finns medvetenhet kring det 
problematiska med intern jargong:  

Personen anger att föreningen har varit en kompisförening 
tidigare men har nu utvecklats, därför kan det fortfarande 
finnas kvar hård jargong och intern jargong.

En förening jobbar aktivt med att inte skrämma bort nya pga. 
den interna jargongen genom att de exempelvis fixar “en tolk” 
för nykomlingar, för att förstå snacket. Flera andra uttrycker 
också att de anstränger sig för att inkludera personer genom 
att t.ex. förklara interna skämt och/eller fackbegrepp.
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INTERVJUPERSONERNAS INSTÄLLNING 
TILL MÅNGFALDSFRÅGOR
NAB-projektet är förankrat inom och initierat av Sveroks 
förbundsstyrelse och förbundskansli. Även om både 
styrelsen och förbundskansliet anser att mångfaldsfrågor 
är något som diskuterats mer och mer inom förbundet 
är intervjuundersökningen ett tillfälle att höra sig för vad 
medlemmarna anser om dessa frågor och huruvida dee tycker 
att det är relevant att satsa på mångfald.

SVEROK PROBLEM
Mångfald – en relevant fråga
Inom gruppen ”Sverok problem” finns det lika många 
kommentarer om att ”mångfald” anses som en relevant fråga 
att jobba med och som tycker att det är en icke-fråga för 
föreningen.

I intervjuerna valda vi med flit att inte definiera mångfald på 
något sätt utan lät intervjupersonerna själva tolka begreppet, 
vilket innebär att man lägger olika saker i begreppet. Detta 
blir tydligt i analysen av svaren på frågan om mångfaldsarbete 
upplevs som något relevant. 

De flesta intervjupersoner som tycker att mångfald är relevant 
motiverar detta genom att hänvisa till aspekter kopplade till 
demokrati, rekrytering/marknadsföring.

Personer som ser ett demokratiskt syfte med att satsa på 
mångfald uttrycker sig exempelvis så här: “Jag tycker att 
det är en jätteviktig fråga. /.../:Jamen jag tycker att det är en 
grundläggande plattform för att kunna ha en god kultur i 
föreningen eller i samhället i stort. Att kunna förstå att folk 
är annorlunda än vad man själv är, eller tycker och tänker 
annorlunda.”

En del föreningar associerar mångfald med att man har en 
blandad medlemsbas/styrelse. En person säger t.ex. ”…att 
nyrekryteringen oftast är för snäv. Oftast förlitar man sig på att 
ordet sprids.” Hen menar att mångfaldsarbete är viktigt inom 
föreningen gällande tillsättning av styrelse och dylikt. Ofta 
hänger tankar kring rekrytering ihop med marknadsföring och 
det finns flera föreningar som tycker att det vore bra att bredda 
sin marknadsföring för att nå ut till flera medlemmar.

Mångald - en icke-fråga
Många av kommentarerna som kodades under familjen 
”mångfald icke fråga” tyder på att personernas svar beror 
på deras definition av mångfald.  Det är mycket möjligt 
att de hade sagt något annat om man hade samtalat om 
mångfaldsbegreppet innan.

En person säger t.ex. att man inte kommer att arbeta med 
att rekrytera nya medlemmar mot mångfaldsbakgrund 
eftersom hen anser att man inte kommer tjäna mer än vad 
det skulle kosta på sådan annonsering och för att hen anser 
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att det känns som ett “PK-myndighetskrav”. Personen verkar 
definiera mångfald som en blandning av människor med olika 
etniciteter, vilket skulle vara en väldig snäv definition.  En dialog 
kring på vilket sätt olika bakgrunder och kompetenser skulle 
kunna bidra positivt till föreningens verksamhet hade kanske 
lett till en annan åsikt. 

En annan person likställer mångfaldsarbete med att anpassa 
sig för att bredda verksamheten. Personen säger ”För de andra 
kan ju göra vad de vill eller skapa en egen förening. Allt måste 
inte vara för alla.” Detta tolkar jag som att personen utgår ifrån 
att alla som kan och vill skulle kunna delta i verksamheten. En 
dialog kring att mångfaldsarbete handlar om att synliggöra 
huruvida det finns interna hinder, t.ex. i form av normer som 
yttrar sig i jargong och liknande, som gör att medlemsbasen ser 
ut som den gör, skulle kännas meningsfullt i det här fallet.

Andra menar att så länge man inte upplever några problem, 
finns det inte heller något incitament för att börja satsa på 
mångfald och jämställdhet. En person säger t.ex: “Vi har inget 
problem med just det. Då är det inget lönt att prata om det. 
Om vi hade haft någon som känt sig diskriminerad och så då 
hade vi ju pratat om det för det hade inte varit okej. Men vi 
har ju inte några sådana problem. Det är lite som att attackera 
väderkvarnar.”

Andra menar att det är självklart att alla är välkomna, de ser 
inte behovet för mångfaldsarbete. En person anger t.ex. att de 
har en grundinställning i att alla är välkomna och anger att hen 
därför inte förstår varför frågorna skulle behöva diskuteras.

Alla ovan nämnda exempel tycker jag gör det väldigt tydligt att 
det ofta saknas medvetenhet kring hur föreningens strukturer 
och interna normer påverkar vilka personer som trivs i den och 
vilka som trivs mindre eller inte alls.  Att synliggöra normer och 
på vilket sätt de gynnar vissa och begränsar/exkluderar andrar 
anser jag därför som en lämplig väg att fortsätta gå.

Andra personer som tycker att mångfald inte är relevant att 
jobba med för dem motiverar detta med att det saknas viljan 
bland ledningen och att föreningen är för liten för att satsa på 
sådant. 

SVEROK INGA PROBLEM
Inom denna grupp finns det dubbelt så många kommentarer 
om att mångfald anses vara en icke-fråga för föreningen än om 
att mångfald är relevant, vilket inte är så underligt eftersom i 
denna grupp finns personerna som inte upplever att det finns 
några större problem i sin förening.

Mångfald – en relevant fråga 
Personer som tycker att mångfald är en relevant fråga 
motiverar detta med att man tror att det kan vara bra att lyfta 
frågan (utan att bli mer specifik än så)och med att man tror att 
det skulle kunna ha positiva effekter på verksamheten, t.ex. 
för att undvika att verksamheten dör ut när alla äldre personer 
slutar någon gång, för att det kan påverka klimatet positivt eller 
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för att man tror att på att en mer tillgänglig information skulle 
öka antalet besökare. 

Mångfald - en icke-fråga
En hel del intervjupersoner anser mångfald vara en icke-fråga 
för sin förening och det anges olika motiveringar för detta. En 
del tycker att de redan vet hur det borde vara, andra tycker 
att deras verksamhet är för liten. En person säger exempelvis 
“Vi är få och har inte funnits särskilt länge så det är inte något 
problem när folk blir utanför, tycker jag.”

Många kan inte se någon fördel med det. T.ex. säger en person: 
”Att få med folk med en annan etnisk bakgrund känns inte 
viktigt. Om de vill komma så är de välkomna.” 

En hel det tycker att de inte behöver satsa på mångfald 
eftersom de inte har haft några problem än. En person uttalar 
sig explicit om att föreningen inte behöver någon stöd från 
Sverok och att de skulle ta hand om mångfaldsarbete själva i 
fall att det skulle behövas. 

Analysen är samma som i jämförelsegruppen ”Sverok 
problem”, motiveringar som ges till varför mångfaldssatsningar 
inte anses som relevant tyder på att det saknas medvetenhet 
kring hur verksamhetens strukturer och ens egna beteenden 
påverkar vilka personer som trivs och inte trivs i föreningen. 

Det blir också tydligt att det finns en oro för att Sverok ska 
lägga sig i föreningars verksamhet och börjar detaljstyra. 
Detta anser jag som viktigt att ta hänsyn till i det framtida 
förändringsarbetet. Det är viktigt att förbundet är tydligt med 
sin roll och sina ambitioner när det gäller mångfaldsarbetet och 
hur detta kan påverka medlemsföreningar.

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER
SVEROK PROBLEM
Vissa föreningar har genomfört en hel del åtgärder, allt från 
att översätta materialet, släppa in unga i styrelsen, försöka 
rekrytera nya människor, anpassa lokaler för rullstolsburna, 
anpassa spelnivån så att även nybörjare kan vara med till 
att gå på utbildningar om mångfaldsarbete och ta fram en 
likabehandlingsplan.

Om man tittar på vilka inkluderande åtgärder föreningar har 
genomfört, dvs. åtgärder som syftar åt att alla ska ha samma 
möjligheter till deltagandet, kan man skilja mellan åtgärder 
som syftar åt att inkludera nya spelare (te.x genom att sänka 
spelnivån och/eller krav på utrustning eller låna ut utrustning), 
som anpassar lokaler och material för personer med olika 
funktionsnedsättningar (t.ex. har man rullstolsanpassad lokaler 
och översatt material till engelska) och åtgärder som möjliggör 
deltagande genom ekonomiskt stöd (t.ex. att mat, resa och 
boende betalas). 

Tittar man på vilka externa mångfaldsåtgärder föreningar 
har genomfört handlar de flesta om att man sett 
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till att tillgängligöra konvent för personer med olika 
funktionsnedsättningar (t.ex. att det ska finnas tillräcklig stora 
hissar m.m.), att erbjuda gratis sovplats, att jobba med att få in 
nya människor i verksamheten och om att anordna aktiviteter 
som ska inkludera alla. 

Tittar man på vilka interna mångfaldsåtgärder föreningar 
har genomfört, dvs. åtgärder med syftet att få in mångfald i 
föreningen) handlar de om att öppna vägen in till styrelsen 
(t.ex. genom att de som är äldre släpper fram yngre), att 
positivt särbehandla (t.ex. genom att ha tjejsatsningar för att få 
in fler tjejer), att tillgängliggöra lokaler (t.ex. genom att vistas i 
lokaler som inte är anslutna till ett trossamfund eller politiskt 
parti), att anordna utbildningar som rör mångfald, att diskutera 
mångfaldsfrågor (t.ex. har det diskuterats och jobbats med den 
interna jargongen) och om att ta fram en likabehandlingsplan/
värdegrund. 

SVEROK INGA PROBLEM
Mångfaldsåtgärder som har genomförts av föreningar i 
jämförelsegruppen liknar de som har genomförts inom den 
första gruppen. Åtgärder som nämns är allt från att använda 
sig av pronomenet “hen” i sina dokument, låna ut utrustning, 
sponsra reskostnader, haft lägre avgifter för yngre, anpassat 
informationen för dyslexiker till att ta fram policies, ha en 
mångfaldsansvarig och handikappanpassade lokaler.

Om man tittar på vilka inkluderande åtgärder föreningarna har 
genomfört, dvs. åtgärder som syftar åt att alla ska ha samma 
möjligheter till deltagandet, kan man skilja mellan åtgärder 
som rör informationsflöde (t.ex. bestämdes en konkret dag och 
tid där alla har möjlighet att uppdatera varandra om löpande 
saker) och ekonomiskt stöd (t.ex. genom att få låna utrustning).

Tittar man på vilka externa mångfaldsåtgärder som gjorts 
kan man skilja mellan åtgärder som rör ekonomisk stöd (t.ex. 
lägre medlemsavgifter), information (t.ex. rings en person med 
dyslexi upp via telefon för att informeras, en annan förening 
har anpassat informationsmaterial för dyslektiker), lokaler (t.ex. 
har en förening bytt till en lokal som är rullstolsanpassad) och 
hänsyn till särskilda behov (t.ex. får man fylla i en enkät om ev. 
allergier eller sjukdomar så som panikångest).

Tittar man på vilka interna mångfaldsåtgärder som har 
genomförts kan man skilja mellan åtgärder som rör 
föreningens struktur (t.ex. har en förening en person som är 
mångfaldsansvarig), ekonomiskt stöd (t.ex. försöker föreningen 
stå för mat- och reskostnader och se till att man kan få låna 
kläder/dräkter), utbildning (t.ex. har en förening ett projekt 
om genus, makt, tillhörighet och utanförskap), tillgängliga 
dokument (t.ex. använder en förening pronomenet ”hen” 
i alla föreningsdokument) och diskussion (t.ex. kring allas 
lika värde och rättigheter i föreningen). En förening som 
uppmärksammades av både den som genomförde intervjun 
och den som kodade intervjun som en förebild har t.ex. en 
likabehandlingsplan som också innebär handlingsplan. I 
handlingsplanen står det hur man agerar ifall det händer något 
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oväntat, så som olycka eller om någon säger något dumt. 
Handlingsplanen säkerställer att styrelsen alltid jobbar på ett 
liknande sätt när det gäller likabehandling och fattar liknande 
beslut oavsett vem som sitter med. Styrelsen röstar igenom 
handlingsplanen/likabehandlingsplanen varje år men planen 
är att likabehandlingsplan ska befästas i stadgarna inom 5 år. 
Föreningen sprider dessutom sitt mångfaldsarbete till andra 
föreningar och uppmuntrar andra föreningar att kopiera och 
använda deras likabehandlingsplan. 

JÄMFÖRELSE AV BÅDA GRUPPERNA
Det finns inga större skillnader mellan grupperna, om något 
verkar det inom gruppen ”Sverok inga problem” finnas några 
föreningar som jobbar strategiskt för att alla ska kunna 
vara med på lika villkor (iom att de tagit fram policys och 
handlingsplaner) vilket saknas i gruppen ”Sverok problem”.

TILLGÄNGLIGHET
SVEROK PROBLEM OCH SVEROK INGA PROBLEM
Många föreningar har på ett eller annat sätt jobbat med 
tillgänglighet varför det redogörs för det under en egen 
rubrik. För det mesta är tillgänglighetsåtgärderna inom både 
grupperna kopplade till lokaler, mat, särskilda behov och barn. 
När det gäller mat finns det många föreningar som erbjuder 
olika sorters matalternativ så att det finns för personer med 
allergier, specialkost eller intolerans. En person säger att de är 
mycket medvetna om mat och föreningen har inga problem 
med att laga 17 olika varianter av maträtt så att alla får äta. 
När det gäller lokaler finns det en del föreningar som har 
rullstolsanpassat lokaler och toaletter, en förening nämner 
även möjligheten till att få sova i off-rummet om man t.ex. har 
ryggproblem. Och en person anger att man brukar planera in 
flera träffar för att möjliggöra att så många som möjligt kan 
delta.

VILKA NEGATIVA ERFARENHETER HAR GJORTS?
Sverok problem
En del personer angav under intervjuerna att de hade 
negativa erfarenheter av sina mångfaldssatsningar. Negativa 
erfarenheter är så klart ofta tråkiga, men samtidigt en bra 
möjlighet för sig själv och andra att lära av. 

En person berättar exempelvis att i samband med att 
föreningen breddade sin rekrytering började det dyka upp 
fler och fler personer. Föreningen upplevde att det var så 
många att de tappade kollen på vilka alla var, varför de sedan 
såg sig tvungna att begränsa tillgången till lokalen. Lärdomen 
som man kan dra av det här är väl att vara förberedd på vilka 
konsekvenser åtgärderna kommer kunna ha och tänker på om 
behovet av möjliga resurser kan täckas. 

En annan person tar upp ett typexempel för ”alibi-
dokument”; föreningen tog fram en likabehandlingsplan 
och denna används nu som argument för att inte driva 
ett mer progressivt mångfaldsarbete. Detta är ett vanligt 
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förekommande fenomen, men går att undvika genom att 
ta fram en bra likabehandlingsplan. En bra plan innehåller 
en vision, konkreta delmål och åtgärder, personer som är 
ansvariga för varje åtgärd och en plan för uppföljning. En bra 
likabehandlingsplan är ett levande dokument som anpassas 
allt eftersom till verksamheten. Tips på hur man tar fram en 
likabehandlingsplan finns t.ex. i Ageraguiden från Vi Unga.

En annan förening bjöd in en föreläsare om mångfald och 
genus, men föreläsningen höll låg kvalitet och var för dyr.  
Sådant kan man så klart alltid råka ut för, en bra undersökning 
och tydlig dialog kring förväntningar och prestation kan nog 
minska risken för att hamna i sådana situationer. 

Sverok inga problem
Det finns endast en förening som har varit med om en negativ 
erfarenhet när det gäller en mångfaldsåtgärd;  Föreningen 
hade en lokal i XXX, en invandrartät förort i XXX, just för att 
locka nya grupper till föreningen. Men försöket misslyckades 
och rann ut i sanden. 

VILKA POSITIVA ERFARENHETER HAR GJORTS?
Sverok problem
En del personer beskrev att deras åtgärder haft positiva 
effekter; t.ex. anger en person att det märks en positiv effekt 
av den välkomnande attityden som finns i föreningen genom 
en mångfald hos besökarna och genom att personen själv har 
lärt känna personer med en större mångfald. En annan person 
säger att det genom mångfalden i föreningen numera finns en 
mycket större förståelse för psykiska funktionshinder. Andra 
uppger att det generellt märks en större medvetenhet kring 
frågor efter att de har gått en utbildning, att olika bakgrunder 
har genererat ännu fler medlemmar av olika bakgrunder 
och skapat en kvantitativ mångfald och att man genom att ta 
verksamheten till lokaler, där man inte brukar vara har kunnat 
locka till sig nya människor.

Sverok inga probelm
Några personer anger att de upplever positiva effekter av sitt 
mångfaldsrelaterade arbete. En person tycker att föreningen 
numera är jämställd och en annan person anger att de har 
kartlagt mångfalden i sin förening och kommit fram till att de är 
en förening som inte diskriminerar någon utan välkomnar alla 
som betalar avgiften. 

HUR SER MAN PÅ FÖRBUNDETS ROLL?
SVEROK PROBLEM/SVEROK INGA PROBLEM
NAB – projektet är initierat av och förankrat på förbundsnivå. 
Syftet är att granska normer, värderingar och maktstrukturer 
på förbundsnivå för att därefter kunna initiera ett målinriktat 
och konkret förändringsarbete.  Man vill dock också veta vilka 
normer som upplevs finnas bland föreningarna och hur dessa 
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påverkar mångfalden och jämställdheten bland dem, detta för 
att kunna erbjuda relevant stöd för medlemsföreningar.  Under 
intervjun ställdes därför frågan om vilken roll intervjupersonen 
anser att förbundet har och vilka slags stödformer och åtgärder 
de skulle vilja se att förbundet gör/erbjuder sina medlemmar.  
Att ställa denna fråga var väldigt intressant och väckte mycket 
inspiration.  

De flesta förslag som intervjupersoner lämnade ifrån 
sig kretsar kring att förbundet ska erbjuda någon slags 
mångfaldsstöd till föreningar.  Stödåtgärder som önskas 
av intervjupersonerna är en processledare som jobbar med 
att implementera tänket i föreningen, verktyg och kunskap, 
stödmaterial (t.ex. checklistor och diskussionsunderlag), tillgång 
till en som kan föreläsa om mångfaldsfrågor (t.ex. för styrelsen 
eller i videoform), seminarier om ämnet och mentorer (lista 
med bra exempelföreningar som andra kan få stöd av). En 
person anser att förbundet ska kunna driva medlemmars talan 
om en person känner sig diskriminerad och en önskar stöd 
med att bemöta främlingsfientliga åsikter i föreningen. 

En hel del intervjupersoner föreslog att förbundet skulle 
initiera särskilda satsningar, t.ex. för unga med en annan 
bakgrund än svensk och tjejer och genom att skapa föreningar 
för människor som kan bli exkluderade i andra föreningar eller 
genom att marknadsföra förbundet hos nya målgrupper (som 
exempel nämns Fryshuset i Stockholm och Göteborg) 

Många intervjupersoner tycker att Sverok bör ser över sin 
marknadsföring och kommunikation. Som exempel 
nämns att förbundet borde göra reklam som tilltalar specifika 
målgrupper, att allt extern material borde granskas utifrån 
ett normkritiskt perspektiv (som exempel nämns pappfigurer 
av kvinnor med sexistiska undertoner), att allt material borde 
bli tydligare, synligare och bättre tillgängligt samt att alla 
dokument borde ta hänsyn till allas lika värde.

En del intervjupersoner tycker att Sverok som förbund bör 
lyfta frågan och skapa medvetenhet, t.ex. genom sådana 
enkät- och intervjuundersökningar och genom att informera 
om Sveroks ståndpunkt i föreningsutskick. En person vill 
framförallt att problematiken beträffande etnisk homogenitet 
i föreningar/spelvärlden och sexuella minoriteters och 
funktionshindrades deltagande i spelvärlden lyfts. En annan 
person är väldigt tydlig med att det är här gränsen borde gå när 
det gäller förbundets stöd för medlemmar i mångfaldsarbetet, 
Sverok ska inte gå in och detaljstyra.

En del personer har konkreta förslag på vad Sverok FS 
och kansli skulle kunna göra. En person vill t.ex. veta hur 
ansökningsprocessen ser ut och vilka föreningar som får 
pengar från Sverok samt hur dessa föreningars mångfald/
jämställdhet ut. En annan person menar att Sverok ska 
fokusera på att försöka vidga grupperna så att spelföreningar 
inte är så homogena. En tredje person föreslår att Sverok ska ta 
mer ansvar när det gäller spelmissbruk och hälsofrågor. 
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En del intervjupersoner tycker att Sverok ska ge ekonomiskt 
stöd, t.ex. skulle högre bidrag kunna användas för att sänka 
de ekonomiska kraven som ställs för att kunna medverka 
i föreningens verksamhet. Andra pratar om ekonomiskt 
incitament i form av mångfaldsstöd eller högre bidrag för 
kvinnliga medlemmar. 

En person tar upp att det vore bra att ha ett ställe på 
förbundsnivå dit man kan vända sig anonymt om man själv 
eller någon annan har blivit diskriminerad eller kränkt. 

En annan person tycker att Sverok ska arbeta med mångfald 
och jämställdhet på ett nationellt plan och mot politiker.

Inom gruppen ”Sverok inga problem” finns det dessutom några 
få personer som explicit undanber sig stöd från Sverok när 
det gäller mångfaldsfrågor. Detta eftersom man anser att att 
Sverok saknar kompetensen att hantera  diskrimineringsfrågor. 
Personen menar också att det enda Sverok med detta projekt 
vill nå är att ha något på pappret för att sedan kunna “tvinga” 
föreningar/medlemmar att agera efter vissa åsikter. Citat: 

“Sverok vill bara knäppa föreningar i näsan, ni har inte tänkt på 
detta, ni har inte tänkt på detta...” 

Detta är något som skrivits tidigare och bör tas på allvar inför 
upplägget av framtida satsningar/åtgärder.

SAMMANFATTANDE ANALYS
Intervjuundersökningen har kunnat visa på många exempel 
på upplevda normer och deras effekter. Den har också kunnat 
sammanställa en hel del konkreta åtgärder, som föreningar 
har genomfört, för att fler ska kunna vara med på lika villkor 
och det kunde tas fram en lång lista på önskat stöd från 
förbundet. Därutöver kunder även faktorer för bra och negativ 
föreningsklimat kartläggas. 

Faktorer som nämndes bidra till ett bra klimat är att 
ha en accepterande och icke-dömande attityd bland 
föreningsmedlemmarna, att inkludera nya medlemmar, att 
känna varandra väl, att vara en liten grupp, att ge feedback och 
uppskattning till varandra, att sträva mot ett gemensamt mål, 
att ha en betydande ledarfigur, att dela intresse med varandra, 
men även att kunna prata om saker som inte är relaterade till 
hobbyn, att ha bra samarbeten med t.ex. kommunen och att 
inte tolerera kränkningar.

När det gäller faktorer för ett negativt föreningsklimat 
nämns framför allt tre aspekter, nämligen “förekomsten av 
härskartekniker”, ”brist på acceptans av olika åsikter” och ”brist 
på acceptans av personer som är avvikande från normen”.

Sammansättningen av medlemmarna beskrivs inom båda 
grupperna som väldigt homogena när det gäller kön (flest 
killar), etnicitet (flest svenskar), full funktionsförmåga och ålder.  
När det gäller mångfalden bland medlemmarna finns det 
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skillnader mellan båda jämförelsegrupperna. Inom gruppen 
”Sverok problem” är det flest som ser en mångfald när det 
gäller ålder och sexuell läggning medan det i gruppen ”Sverok 
inga problem” beskrivs en mångfald avseenden ålder och kön. 

Kodandet av normer har visat att de vanligast förekommande 
normerna inom båda grupperna rör personers beteende, kön 
(för det mesta avses med detta det manliga könet), sexuell 
läggning (för det mesta förväntas man vara heterosexuell), 
ålder, funktionsförmåga.

Effekterna som normerna beskrivs kunna ha kan sammanfattas 
med ”att känna sig obekväm”, ”att inte vara omtyckt”, ”att 
utsättas för negativ jargong”, ”att direkt exkluderas”, ”att göras 
osynlig”, ”att särbehandlas negativt” och ”att kontakten med 
en undviks”. Dessa effekter beskrivs inom båda grupperna. 
Till skillnad från gruppen ”Sverok problem” finns det några 
personer i gruppen ”Sverok inga problem” som upplever att 
faktumet att de bröt mot en norm hade positiva effekter.

Inom både grupper yttrades att man brukar anpassa jargongen 
efter situationen och vilka som är med och att det är okej 
att säga allt så länge det är på skämt. Det är två väldigt 
vanligt förekommande föreställningar kring jargong, vilket 
har ifrågasatts i analysen; Anpassning av jargongen kräver 
exempelvis en enorm medvetenhet kring det egna språkbruket 
och dessutom att man är 100 % säker på vilka människorna 
är och vad de skulle kunna uppfatta som kränkande, vilket är 
omöjligt. 

Tittar man på huruvida mångfald anses vara en relevant 
fråga för föreningar finns det många inom gruppen ”Sverok 
problem” som tycker att så är fallet och motiverar detta med 
att hänvisa till aspekter kopplade till demokrati och rekrytering/
marknadsföring. Inom gruppen ”Sverok inga problem” är det 
flera som tycker att mångfald är en relevant fråga eftersom de 
tycker att det kan vara bra att lyfta frågan och tror att det skulle 
kunna ha positiva effekter på verksamheten.

En del personer tycker att mångfald inte är en relevant fråga 
för dem. Detta motiverar en del med att de redan vet hur det 
borde vara, andra tycker att deras verksamhet är för liten. 
Tittar man på hur detta motiveras verkar många svar tyda på 
att det egentligen är intervjupersonens definition av mångfald 
och brist på medvetenhet som ligger till grund för att man 
anser mångfald vara en icke-fråga. Det är klart att det även 
kan finnas föreningar som är väldigt medvetna om mångfald, 
jämställdhet, normer, makt m.m. och ändå tycker att mångfald 
är en icke-fråga, men inte bland de som intervjuades. 

När det gäller åtgärder har föreningar inom båda grupperna 
genomfört en hel del åtgärder; allt från att översätta materialet, 
att använda sig av pronomenet “hen” i sina dokument, att 
anpassa all informationen för dyslektiker, att släppa in 
unga i styrelsen, att försöka rekrytera nya människor, att 
anpassa lokaler för rullstolsburna, att anpassa spelnivån 
så att även nybörjare kan vara med, låna ut utrustning, 
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sponsra resekostnader, ha lägre avgifter för yngre till 
att gå på utbildningar om mångfaldsarbete, ta fram en 
likabehandlingsplan och ha en mångfaldsansvarig. Även när 
det gäller tillgänglighet har det genomförts en del åtgärder, 
mest kopplade till lokaler, mat, särskilda behov och barn.

När det gäller frågan om vad förbundet skulle kunna erbjuda 
för relevant stöd nämns många förslag som kretsar kring att 
erbjuda någon slags mångfaldsstöd, göra särskilda satsningar, 
erbjuda ekonomiskt stöd, lyfta frågan och skapa medvetenhet 
samt granska förbundets marknadsföring och kommunikation.

JÄMFÖRELSE AV ”SVEROK PROBLEM” OCH ”SVEROK INGA 
PROBLEM”
I stort sett verkar det inte finnas några större skillnader 
mellan de båda jämförelsegruppern. Faktorerna som nämns 
bidra till ett bra/dåligt klimat är ungefär samma. Även 
sammansättningen av medlemmarna verkar vara väldigt lik 
och normernas effekter beskrivs även de i samma termer. Att 
grupperna inte skiljer sig avsevärt gällande dessa punkter kan 
tyda på att grupperna egentligen inte skiljer sig från varandra 
genom att det finns problem i den ena, men inte den andra 
gruppen, utan att de finns en större medvetenhet kring normer 
och deras effekter i gruppen ”Sverok problem” än i gruppen 
”Sverok inga porbelm”  När det gäller huruvida mångfald anses 
som en relevant eller icke-relevant fråga för föreningen finns 
det givetvis fler i gruppen ”Sverok inga problem” som tycker att 
mångfald är en icke-fråga för dem. Tittar man på vilka åtgärder 
som har genomförts finns det inga större skillnader mellan 
grupperna förutom att det finns en viss antydan till att de i 
gruppen ”Sverok inga problem” finns en del föreningar som 
jobbar strategiskt för att alla ska kunna vara med på lika villkor. 
När det gäller önskat stöd från förbundet finns inte heller några 
avsevärda skillnader förutom att det inom gruppen ”Sverok 
inga problem” finns några få personer som explicit undanber 
sig stöd från Sverok när det gäller mångfaldsfrågor.
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BILAGA
ENKÄTEN

Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>

Om du är medlem i flera föreningar svara på enkäten utifrån den föreningen som du 
är mest aktiv i. 

1. Vilken av nedanstående verksamhetsgrenar "möter" du mest?  
 
T.ex. är du kortspelare i en förening med endast kortspelare, då är det området 
"kortspel" som du möter mest. Spelar du kort i en förening där de flesta andra spela 
rollspel är det området "rollspel" som du möter mest. Tanken med frågan är att vi vill se 
huruvida normer, rutiner och strukturer skiljer sig mellan de olika verksamhetsgrenar. 

2. Brukar ni har fysiska träffar?

3. Har ni verksamhet där andra än era medlemmar och kompisar är välkomna?

 
Del 1: Föreningsverksamhet

 

Brädspel nmlkj

Figurspel nmlkj

Kortspel nmlkj

Rollspel nmlkj

Airsoft nmlkj

Asiatisk populärkultur nmlkj

Lajv nmlkj

Laserspel nmlkj

Paintball nmlkj

Esport nmlkj

LAN nmlkj

TVspel nmlkj

regelbundna fysiska träffar nmlkj

några fysiska träffar om året nmlkj

inga fysiska träffar nmlkj

vet ej nmlkj

ja nmlkj

nej nmlkj

vet ej nmlkj

Kommentera gärna! 
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Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>

4. I min förening använder vi ett språk som...

 
Del 2: Klimat i din förening

instämmer helt instämmer delvis instämmer inte vet ej

är svårt att förstå för 
utomstående

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

signalerar öppenhet nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

är präglad av 
ömsesidigt respekt

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

innehåller många 
fack/nördbegrepp

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

är ofta ironiskt nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

är dömande (t.ex. du 
är så snäll/dum)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

uttrycker att vi är 
uppmärksamma på 
vad andra säger

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ge gärna exempel eller lägg till något! 

55

66
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Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>
5. Jag upplever att vi i min förening pratar illa om personer på grund av...

instämmer helt instämmer delvis instämmer inte vet ej

deras ålder nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

deras kön (sociala 
kön, dvs. det könet 
som man uppfattas 
som)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

deras könsidentitet 
(det kön som en 
person upplever sig 
tillhöra)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

deras könsuttryck 
(det kön som en 
person signalerar 
genom val av kläder, 
frisyr m.m.)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

deras etnicitet nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

deras hudfärg nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

deras sexuella 
läggning

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

deras religion eller 
trosuppfattning

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

deras 
fysiska/psykiska 
funktionsförmåga

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

deras bostadsort nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ge gärna exempel eller lägg till något! 

55

66
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Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>
6. I min förening hanteras konflikter* på följande sätt: 
 
* En konflikt uppstår när en vilja, ett behov eller en önskan möter motstånd.

7. Har du varit med om att någon i din förening har blivit orättvis behandlad i dina 
ögon? Beskriv gärna situationen (eller flera situationer)!

 

instämmer helt instämmer delvis instämmer inte vet ej

Vi diskuterar öppen 
med varandra.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Den som tar upp en 
konflikt förväntas även 
att komma med en 
lösning till problemet.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Alla konflikt hanteras 
på samma sätt 
oavsett vem som tar 
upp problemet.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Alla i föreningen kan 
ta upp konflikter.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Konflikter brukar 
skämtas bort.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Den som tar upp en 
konflikt får ofta höra 
att inte vara så 
överkänslig.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Konflikter tystas ofta 
ner

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vi frågar distrikten 
om stöd.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vi frågar Sveroks 
förbundsstyrelse om 
stöd.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vi frågar Sveroks 
förbundskansli om 
stöd.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

55

66

Ge gärna exempel eller lägg till något! 

55

66
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Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>
8. Har ni genomfört åtgärder i din förening för att alla ska kunna vara med på lika 
villkor? Var de lyckade eller inte? Ange exempel! 

 

9. Finns det en person i din förening som du kan prata med om det skulle dyka upp 
jobbiga saker?

55

66

 

ja nmlkj

nej nmlkj

vet inte nmlkj

Kommentera gärna! 
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Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>

10. Hur många år har du varit med i någon Sverokförening?

11. Vad har du för roll i din förening?

12. Har du varit aktiv på förbunds eller distriktnivå under verksamhetsåret 2012 (t.ex. är 
med i en arbetsgrupp, ha varit på riksmötet 2011) ?

 
Del 3: Du i föreningen  poster och delaktighet

 

mindre än 1 år nmlkj

1 år nmlkj

2 år nmlkj

3 år nmlkj

4 år nmlkj

5 år nmlkj

fler än 5 år nmlkj

fler än 10 år nmlkj

vanlig medlem (dvs. alla ni som inte är förtroendevalda eller revisor) nmlkj

styrelseledamot nmlkj

kassör nmlkj

revisor nmlkj

ordförande nmlkj

valberedare nmlkj

Annat/konkretisera gärna! 

 
nmlkj

ja nmlkj

nej nmlkj



97

Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>

13. På vilket sätt är/har du varit aktiv på förbundseller distriktnivå?

14. Jag är just så delaktig som jag vill vara på...

 
Del 3: Du i föreningen  poster och delaktighet

instämmer helt instämmer delvis instämmer inte

lokalnivå nmlkj nmlkj nmlkj

distriktnivå nmlkj nmlkj nmlkj

förbundsnivå nmlkj nmlkj nmlkj

 

sitter i förbundsstyrelsen gfedc

sitter i valberedningen gfedc

är med i en arbetsgrupp gfedc

sitter i en distriktstyrelse gfedc

som ombud under riksmötet 2011 gfedc

Annat/konkretisera gärna! 

 
gfedc

Konkretisera gärna! 

55

66
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Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>

15. Jag får den information jag vill ha på ett sätt som passar mig.

16. Jag upplever att min förenings verksamhet är fullt ut tillgänglig för mig.

17. Under samtalen mellan spelomgångar känner jag mig bekväm. Vi pratar om saker 
som jag vill prata om och på ett sätt som jag vill prata på.

18. Jag känner mig trygg och välkommen i min förening.

19. Jag tror att jag skulle få föreningens förtroende om jag skulle vilja driva någonting 
(t.ex. en kampanj, projekt).

20. Jag tror att jag har samma chanser att få igenom ett förslag i min förening som alla 
andra.

 
Del 4: Din situation i föreningen

ja alltid ja för det mesta ibland sällan aldrig

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ja alltid ja för det mesta ibland sällan aldrig

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ja alltid ja för det mesta ibland sällan aldrig

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ja alltid ja för det mesta ibland sällan aldrig

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ja alltid ja för det mesta ibland sällan aldrig

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ja alltid ja för det mesta ibland sällan aldrig

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kommentera gärna och ange vad som skulle behövs för att göra informationen mer tillgänglig för dig. 

55

66

Ange exempel på vad som skulle göra verksamheten mer tillgänglig för dig. 

55

66

Kommentera gärna! 

55

66

Kommentera gärna varför! 

55

66

Kommentera gärna! 

55

66

Kommentera gärna! 

55

66
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Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>
21. Jag har i föreningen upplevt att jag blir sedd mer för mina yttre egenskaper så som 
mina religiösa symboler, mitt kön eller min kropp snarare än som person.

22. Har du upplevt någon gång att du bröt mot en norm* i din förening (t.ex. genom din 
klädsel, ditt sätt att prata, ditt kroppsstorlek)?  
 
*norm = en förväntning på hur en ska bete sig

ja alltid ja för det mesta ibland sällan aldrig

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Ge gärna exempel! 

55

66

ja nmlkj

nej nmlkj

vet ej nmlkj
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Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>

23. Hur märker du att du bryter/bröt mot en norm i din förening?

 

 
Del 4: Din situation i föreningen

55

66

 



101

Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>

Här följer en del frågor om dig och din bakgrund.  
 
Frågorna går ut på att kartlägga både hur man själv ser sig och hur andra uppfattar 
en. Dessa uppgifter kommer sedan i analysen kopplas ihop med svaren från förra 
delarna (föreningsverksamhet, din situation i föreningen, föreningsklimat) för att 
kunna se om det kan finnas samband här.  

24. Hur gammal är du? (ange ett tal)
 

25. Sysselsättning

26. Min familj stödjer mitt engagemang i organisationen.

27. Jag har råd med att delta fullt ut i verksamheten.

 
Del 5: Frågor om din bakgrund

Ja alltid ja för det mesta ibland sällan aldrig

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

studerande på grundskolnivå gfedc

studerande på gymnasienivå gfedc

studerande på universitets/högskolenivå gfedc

pensionär gfedc

arbetande (del eller heltid) gfedc

sjukskriven gfedc

arbetslös gfedc

Annat/konkretisera gärna! 

ja nmlkj

nej nmlkj

vet ej nmlkj

Kommentera gärna! 

Kommentera gärna! 

55

66
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Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>
28. Jag förstår våra stadgar och skulle utan större ansträngning kunna förklara den för 
andra.

29. I min förening uppfattas jag som...

30. Stämmer andras bild på dig (se föregående fråga) överens med din identitet/dina 
behov? 

instämmer helt instämmer delvis instämmer inte

nmlkj nmlkj nmlkj

instämmer helt instämmer delvis instämmer inte vet ej

svensk nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

en tjej/kille som är 
som tjejer/killar 
förväntas vara

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

någon som har full 
fysisk/psykisk 
funktionsförmåga

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

någon som har 
kärleksrelationer med 
andra på ett sätt som 
förväntas

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

någon som förhåller 
sig till religion på ett 
sätt som förväntas

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

någon som har ett 
akademiskt språk

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

någon som bor i 
Mellansverige

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ja alltid
ja för det 
mesta

ibland sällan aldrig vet ej

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Kommentera gärna! 

55

66

Kommentera gärna! 

55

66
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Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>

31. Kan du ge exempel för när andras bild på dig INTE stämmer överens med din egen 
identitet/dina behov?

 

 
Del 5: Frågor om din bakgrund

55

66
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Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>

32. Enkäten kommer att kompletteras med ett antal telefonintervjuer (ca.30min) under 
andra halvan av november månaden. Har du lust att vara med i den 
intervjuundersökningen? 

 
Telefonintervju

 

ja, jag vill ingå i urvalet av de som ev. kommer ringas upp för en telefonintervju nmlkj

nej, jag vill inte bli uppringd nmlkj
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Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>

33. Under vilket telefonnummer kan vi nå dig?

 

34. Om du har några kommentarer, synpunkter, önskemål om enkäten eller NAB
projektet skriv gärna ner de här.

 

 
Telefonintervju & kommentarer

55

66

55

66
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Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>Normer, attityder och beteenden i din förening<br>

Om du har frågor eller synpunkter kring enkäten eller NABprojektet är du 
välkommen att höra av dig till milena.kraft@sverok.se. 
 
Skulle du vilja prata med någon om sex, hälsa eller relationer kan du vända dig til 
www.umo.se  
 
Skulle du vilja prata om konflikter i din förening kan du vända dig till 
föreningsutvecklaren Emma Ström (emma.strom@sverok.se). 
 
Det går också bra att vända sig till förbundsordföranden Rebecka Prentell 
(rebecka.prentell@sverok.se), förbundssekreteraren Johan Groth 
(johan.groth@sverok.se) eller kanslichefen Christer Pettersson 
(christer.pettersson@sverok.se). 

 
Stort tack för din medverkan!
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INTERVJUGUIDEN
A) INTRODUKTION OCH UPPVÄRMNING 
(CA. 8MIN)
Information om intervjun (5min)
Jag heter …. Och ringer från Sverok/Ung Media och är en 
av dem som genomför intervjuerna som ska komplettera 
enkätsvaren.

Du blev uppringd eftersom du angav ditt nummer i enkäten, 
vill du fortf. vara med i en 30min intervju eller har du ändrat 
dig? Och passar det nu? Om inte när då?

Syftet med intervjun är att få en djupare förståelse för de 
aspekter som redan togs upp i enkäten och att hitta konkreta 
exempel på olika saker (t.ex. på upplevda trösklar eller på 
åtgärder som bidrar till att folk trivs i föreningen).

Intervjun kommer gå till som ett ganska fritt samtal kring olika 
områden, jag som intervjuare styr samtalet och se till att den 
inte avviker alldeles för mycket från den röda tråden.  

Intervjun är anonym.

Intervjun spelas in, datan lagras på stationära datorer på 
kansliet och det är endast projektledaren plus två assistenter 
som kommer behandla materialet när de transkribera och 
koda det, när analysen är klar (under våren 2013) raderas alla 
ljudfiler.

Resultaten kommer publiceras under våren 2013.

Alla frågor är frivilliga och det går bra när som helst att 
säga pass eller att avbryta intervjun.

Frågor?

Kan vi köra?

Beskriv din förening och din roll inom den (max 5min)
Beskriv kort din förening: storlek, verksamhet, din roll, hur 
länge varit medlem,  regelbundna träffar? Lokal? Åldersspann 
på medlemmarna? Killar/tjejer

B) KLIMAT I DIN FÖRENING
• Beskriv klimatet

• Upplevs den som öppet, exkluderande och varför eller på 
vilket sätt?

Jargong (ofta kan negativa jargong handlar om skämt kopplade till 
diskrimineringsgrunderna, dvs. till etniskt tillhörighet, kön, sexuell 
läggning, könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, ålder, 
funktionsnedsättning)

• vad har ni för jargong?
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• vilka skämt anses som roliga?

• vad får man tala om?

• hur kan negativ jargong tar sig uttryck? ge exempel?

• kan det finnas både uttalad och outtalad jargong? 
medveten och omedveten?

• påverkas människors jargong av om de befinner 
sig i grupp eller om de är ensamma? Eller t.ex. när 
styrelsen pratar internt eller i närvaro av andra 
föreningsmedlemmar?

• Skvallras det?

Tystnadskultur/Tabun (när man väcker en fråga/ämne och det blir 
tyst i rummet vet man att man har stött på ett tabu)

• Hur pratar medlemmar i er förening om sina livsval?

• Vilka sexuella läggningar är medlemmarna öppna med?

• Vilka livsstilsval accepteras hos förtroendevalda?

• Var och hur finns det möjlighet att vara öppen med sitt 
privatliv, sin sexuell läggning, sin socioekonomiska status?

Vem har makten? 

• Formellt och informellt?

• vilka egenskaper värderas högt och anses passa för 
att kunna utföra en viss uppgift eller ha en viss roll i 
föreningen?

• Hur ser processen fram till beslut ut, vilka får informellt 
stöd från andra innanför eller utanför föreningen?

• Har alla lika möjligheter att sitta i styrelsen/att vara med 
på möten/att fatta beslut eller inte? Vad beror det på? 

• Vilka styr vad som pratas om under t.ex. fikapauserna? 

• Hur ser könsfördelningen ut i styrelsen?

Regler i föreningen (skrivna och oskrivna)

• Har ni traditioner som riktar sig till människor med en viss 
religion eller kultur?

• Hur bestäms datum och tider för möten av olika slag?

• Hur beslutas om matboende i samband med exempelvis 
medlemsträffar?

• Vems behov anpassas mat och boende efter?

Fysiska hinder (Ett tillgängligt möte, ett möte utan hinder, är ett 
möte som är öppet för alla och där ingen stängs ute)

• För vilka medlemmar är lokalerna som möten/spel m.m. 
hålls i, anpassade?
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• Vilken funktionsförmåga förväntas medlemmarna ha?

• Kan alla medlemmar känna sig bekväma med hur t.ex. 
toaletter kategoriserar människor?

Kommunikation

• Kan alla medlemmar förstå, ta till sig och känna sig 
delaktiga i föreningens internkommunikation?

• Vem är den tänkta mottagaren av föreningens 
förmedlade budskap (utåt)?

• Konflikter? Hur hanterades dem?

Upplevda problem? T.ex. kopplad till diskrimneringsgrunder? 
(fanns kost för alla under en konvent, kunde även de som inte har 
råd delta, har det förekommit en bristande planering utifrån en 
multireligiös almanacka)

Finns det något konkret som du tycker bidrar jättemycket till ett 
positivt klimat i er förening?

Finns det någon annan aspekt som vi inte har varit inne på än, som 
du tycker bidrar till ett exkluderande klimat i er förening?

Har du märkt av någon typ av diskriminering i din förening?

C) UPPLEVDA NORMER
• Känner du att det finns tydliga förväntningar på hur man 

ska vara för att passa in i din förening? 

• Hur är det när man uppfyller förväntningarna, hur har 
man det då?

• Vad händer när man inte uppfylla dessa förväntningar?

D) FÖRENINGENS ARBETE FÖR 
MÅNGFALD- OCH LIKABEHANDLING

• Hur resonerar ni i er förening kring frågor som rör 
mångfald och jämställdhet? 

• Har ni diskuterat tidigare kring mångfald, jämställdhet, 
tillgänglighet?

• Är det något som känns relevant? Inte? Varför?

• Tillgänglighet, något ni jobbar med? Hur? Checklista som 
hjälpmedel, något som ni använder eller skulle kunna ha 
njuta av?

• Exempel på arbete, aktiviteter, händelser, diskussioner 
om mångfald och likabehandling, berätta?

• Hur skulle ni vilja att Sverok behandlar dessa frågor?

• Vilken slags material skulle ni vilja ha? Checklistor, 
utbildningar, mentorer?
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E) AVSLUT
• Vill du lägga till något?

• Något du tänkte på när du fyllde i enkäten kanske?

• Någon tanke som dök upp nu under intervjun och som du 
vill dela med dig?

• Någon tanke på själva intervjun? Förbättringsförslag?

TACKA FÖR SAMTALET!


