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Strategi 2017-2021- Sverokare på Mars
Syfte
Sveroks syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja
spelhobbyn.

Bakgrund
Sveroks styrelse pekar med detta dokument ut riktningen för verksamheten under
kommande år. Utifrån dettadokument tas verksamhetsplaner fram. Strategin löper fram till
2021 eller till dess att medlemmarna beslutar något annat.
Strategin är ett verktyg för att vi tillsammans ska veta vad vi ska göra de kommande fem
åren och varför. Under 2017–2021 kommer Sverok att prioritera resurser i form av personal,
ekonomi och ideellt engagemang på de områden som strategin beskriver. Förverkligandet av
strategin bygger på att det varje år antas en verksamhetsplan utifrån strategimålen och att
det utifrån verksamhetsplanerna antas mätbara mål som ligger till grund för förbundets
arbete.

Uppdrag
●

Påverka – Sverok ska påverka för att vår syn på spel, kultur och ungdomars
organiserande ska bli politisk verklighet.

●

Utveckla – Sverok ska skapa möjligheter för sina medlemmar att utveckla sin
verksamhet.

●

Samla – Sverok ska samla spelare i en gemenskap präglad av spelglädje och
demokratiskt medbestämmande.

●

Sprida – Sverok ska öppna nya vägar in i spelhobbyn så att fler får möjlighet att ta del
av den.

Vi är Sverok
Sverok finns i hela samhället. Du känner igen oss på vår passion, vår organisering och våra
värderingar, de saker som alltid präglat vårt förbund. När vi som barn den där kvällen blev
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introducerade till just det där som skulle komma att kittla vår vildaste fantasi. En passion som
oavsett vem vi är gett utlopp till timmar av äventyr, för det är vår kärlek till spelhobbyn och
vår lust att sprida den till andra som gör oss till dem vi är.
Ofta börjar det med spelandet men det som håller oss kvar är insikterna, upplevelserna och
samhörigheten. Som medlem i Sverok blir man en del av en rörelse som inte bara vill samla,
sprida och utveckla spelhobbyn utan även ge människor en möjlighet till att växa. Vår
strategi handlar om att fler ska få möjlighet att, på egna villkor, bli en del av spelhobbyn och
genom det skapa sig en meningsfull fritid.
När Sverok startades var syftet att synliggöra spelhobbyn, skapa förståelse och sprida den
utanför den lilla gruppen som identifierade sig som roll- och konfliktspelare. Idag är Sverok
en nationell rörelse där e-sport, cosplay och fantastik är stora grenar och där vi påverkar
ungdomspolitiken. Vi anses idag vara en respekterad och modern rörelse där vi tidigare varit
en udda fågel.
Framtidens utmaningar är stora. Stereotypa fördomar och en konservativ syn på organisering
omger fortfarande spelandet och på många håll råder exkluderande strukturer som håller
människor utanför vår gemenskap. Vi vill att alla barn och unga ska få möjlighet att starta sin
egen spelförening och utöva sin hobby på egna villkor. Vi gör det genom att kämpa för
ungdomars organisering, sänka trösklarna för engagemang och stå upp för våra värderingar
om en öppen spelhobby.
För att skapa de bästa förutsättningarna för vår verksamhet lokalt ska vi ta tillvara på vår
ideella kraft och samarbeta med andra individer och organisationer för att skapa fler
möjligheter till engagemang. Vår mångfald och vår bredd är vår största styrka. Genom ideell
organisering via föreningsformen finner vi struktur, långsiktighet och skapar Sveriges bästa
demokratiskola.
Spelandet vilar på ett kulturarv där människor i tusentals år lekt, spelat och fantiserat.
Tillsammans bygger vi vidare på det arvet för att skapa en modern ungdomsrörelse som inte
bara skapar en meningsfull fritid för fler, utan även förändrar människors liv och vårt
samhälle i stort. Bli en del avhistorien och följ med oss in i framtidens spelhobby.
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Vår vision
Sverok organiserar hela spelhobbyn i en ideell gemenskap, präglad av fantasi och spelglädje,
där alla har en möjlighet att skapa sig en meningsfull fritid.

Hur uppnår vi vår vision?
Vägen till vår vision är minst lika viktig som slutresultatet. Dessa fyra förhållningssätt ska
guida oss och tillsammans med vår värdegrund vara grunden för alla aktiviteter.

Vi bygger en inkluderande och öppen gemenskap
I Sverok bygger vi en stolt gemenskap och en välkomnande positiv kultur utifrån våra
gemensamma värderingar. Vi bidrar till att medlemmarna är stolta över förbundet och att de
som ännu inte är medlemmar ser en kul, öppen och meningsfull fritidsverksamhet som har
en tydlig roll i dagens samhälle.

Vi gör det enkelt och roligt att påverka
Vi peppar, uppmanar och utbildar våra medlemmar till att delta i de demokratiska
processerna. Vi utvecklar den demokratiska strukturen och prövar nya grepp genom att
bygga strukturer som engagerar människor snarare än att engagera människor kring
strukturer.

Vi är stolta över det vi gör
Vi lyfter fram våra medlemmar som förebilder, ambassadörer och mentorer. Dessa förebilder
syns både inom vår egen rörelse och i samhället i stort där våra medlemmar väljer att
påverka det som de själva brinner för. Vi är stolta över vår hobby och delar med oss av den
till människor vi möter.

Vi förbättrar samhället med vårt engagemang
Vi är en del av samhället och tar ansvar för att förbättra, inte bara vår egen hobby, utan i våra
miljöer runt omkring oss. Vi jobbar både med det korta och det långa perspektivet och efter
Bamsedevisen att om du är stark så måste du vara snäll.
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Våra fokusområden
Vår vision är det vi drömmer om, vårt uppdrag är vårt syfte och varför vi finns till. För att nå
visionen fokuseras arbetet under strategiperioden 2017–2021 på sex fokusområden som är
viktiga för att Sverok ska utvecklas framgent. Dessa är:

Spelkultur
Spelandet och kulturen runtomkring är livsblodet i vår verksamhet. Det är spelkulturen som
håller oss samman och som gör att vi engagerar oss. Den får aldrig tas för given och behöver
spridas och försvaras. Kunskapen kring spelkulturen är idag låg och den behöver höjas. Det
kan också vara svårt att ta sig in i spelkulturen och därför måste vi hitta nya vägar.

Demokrati
För att Sverok ska fungera behöver vi en öppen, demokratisk och transparent process som
involverar och uppmuntrar människor till engagemang. Vi ska bygga strukturer som
underlättar engagemang och inte engagemang för strukturer. Det ska vara låga trösklar och
enkla vägar in i Sverok samtidigt som det ska vara lätt påverka när man blivit medlem.

Finansiering
Att erhålla statsbidrag från det offentliga har varit viktigt för Sveroks utveckling och kommer
fortsatt vara så framgent. Samtidigt är det också en utmaning med att vara beroende av en
enda inkomstkälla. Detta eftersom när reglerna ändras så påverkas vi i en väldigt hög grad.
Därmed måste det vara fokus på att sprida våra intäktsströmmar och finansiera Sverok på
fler sätt än enbart från offentliga medel för att göra oss mer oberoende. Ett större
ekonomiskt oberoende gör oss starka och mer flexibla, både för våra föreningar och
förbundet i sig. Förbundet behöver fortsätta utveckla sitt arbete med användningen av samt
sökandet efter andra finansieringskällor för att kunna säkra sin självständighet.

Politik
Sverok är politiskt oberoende men inte opolitiskt. Att vara politiskt oberoende innebär att vi
inte tillskriver oss någon politisk ideologi eller är anslutna till något politiskt parti. Detta är en
skillnad mot att vara opolitiska vilket skulle innebära att vi inte bedriver någon politiskt
påverkan. Om Sverok skulle vara opolitiska så avsäger vi oss makten över vårt eget öde och
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lämnar det åt någon annan. Sverok ska vara med och påverka i de politiska processer i
enlighet med vår politiska plattform.

Gemenskap
Mångfalden av människor och verksamheter är vår största styrka men också en utmaning. Vi
behöver stärka den gemensamma identiteten i förbundet och lära oss av varandra. Alla våra
medlemmar ska känna en tillhörighet till Sverok och till varandra. Medlemmar och
verksamhetsgrenar ska inte stå emot varandra utan med varandra för det är när vi uppträder
enade som vi är som mest starka.

Organisation
En stark organisation ger ett starkt förbund där medlemmar och föreningar kan få stöd. Det
innebär att förtroendevalda och medlemmar har möjlighet till att lättare hantera utmaningar
som omvärlden ställer på oss. Våra medlemmar ska kunna lita på att de får den hjälp de
behöver inom en rimlig tidsperiod. Struktur och en ordnad organisation skapar inte bara
förtroende, förbundet blir också en attraktiv arbetsgivare och trovärdig samarbetspartner.

Våra målbilder
Spelkulturen
●

Spelkulturen ska ha en likvärdig ställning bland andra kultur- och fritidsintressen.

●

Sverok ska vara en aktör som utvecklar spelkulturen i samhället, i första hand för sina
medlemmar men även för spelkulturen i stort.

●

Samhällets erkännande av förbundets olika verksamhetsgrenar ska öka.

●

Allmänhetens kunskap om spelhobbyn ska öka.

●

Sverok ska främja en livskraftig spelkultur.

Demokrati
●

Representationen i Sverok ska präglas av en mångfald i människor och idéer.

●

Sverok ska ha en stark demokratisk process som är öppen, transparent och
tillgänglig.

●

Det ska vara enkelt och givande att engagera sig direkt i Sverok på nationell nivå.

●

Våra föreningar ska vara fria i frågor om organisering och ekonomi.
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●

Det ligger i förbundets intresse att så många medlemmar som möjligt medverkar i
våra demokratiska processer på både distrikts- och förbundsnivå.

Finansiering
●

Sveroks självbestämmande ska upprätthå llas genom oberoende från enskilda
finansiärer.

●

Sveroks tillgångar ska fördelas på ett sätt som gör att det inte ska finnas ekonomiska
hinder för människor att engagera sig i spelhobbyn.

●

Sverok ska ha en stabil, förutsägbar och långsiktig ekonomi.

Politik
●

Sverok ska vara en naturlig punkt för insamling av kunskap och inspiration kring
spelhobbyn för beslutsfattare i samhället.

●

Sverok ska vara med och påverka i de politikområden som rör våra medlemmars
intressen.

●

Spel ska vara en självklar del av Sveriges kultur- och idrottspolitik.

Gemenskap
●

Sverok ska vara en organisation som är öppen och trygg för alla och en förebild för
andra organisationer.

●

Sverok ska verka för att främja en stabil regional struktur med aktiva distrikt som
agerar som våra regionala företrädare.

●

Sverok ska vara bäst på likabehandling och inkludering.

●

Sverok ska skapa en stark identitet i förbundet som förenar medlemmarna.

Organisation
●

Sverok ska stärka sitt anseende som attraktiv samarbetspartner och arbetsgivare.

●

Sverok ska erbjuda stöd och material så som information om spelhobbyn,
reklammaterial och liknande till sina medlemmar.

●

Sverok ska ha en infrastruktur som stödjer medlemmarnas utveckling.

●

Sverok ska främja distrikten som den främsta regionala kraften för att samla och
utveckla medlemsföreningar.
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