SKAPA DITT EGET
LEIA-ARRANGEMANG

SPELHOBBYN ÄR DIN!
Vad kul att du vill arrangera genom Leia! Vi vill att
Leia ska vara öppet och lätt att engagera sig i. Vem
som helst ska kunna bidra till Leias arbete, anordna
egna Leia-träffar eller representera Leia i olika
sammanhang. På så sätt kan vi få ett levande nätverk
som ägs av oss alla tillsammans.
Leia är ett nätverk inom Sverok som startades
2013. Nätverket startades för att kvinnor/tjejer inom
Sverok skulle kunna träffas, utbyta erfarenheter
och peppa varandra. Syftet med Leia är att stärka
unga tjejer i rollen som arrangörer, projektledare,
förtroendevalda och andra former av ledare.
Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund
med 55 000 medlemmar i 2 800 föreningar över hela
landet. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna
föreningar på egna villkor och skapar verksamhet
tillsammans. Sverok jobbar för att samla, sprida och
utveckla spelhobbyn.
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I spelhobbyn ingår en mängd olika hobbygrenar, till
exempel:
•

Bordsspel, tex: Brädspel, Figurspel,

Rollspel,

Kortspel
•

Digitala spel, tex: Datorspel, Tv-spel, LAN, E-sport

•

Levande spel, tex: Lajv, Airsoft, Paintball

•

Spelkultur, tex: Cosplay, Östasiatisk populärkultur,
Fantastik

Mer om Sverok och hobbygrenarna kan du läsa på
sverok.se.
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MER OM LEIA
Leia består av Nätverket Leia och Mentorskapsprogrammet Leia.
Mentorskapsprogrammet Leia ska fungera som
inspirationskälla för unga tjejer som vill växa i sin
ledarroll genom att matchas med en mentor. Mer om
mentorskapsprogrammet kan du läsa på sverok.se/
leia.
Nätverket Leia anordnar nätverksträffar, både
nationella och lokala. Syftet med nätverksträffarna
är att de ska fungera som en mötesplats där tjejer
inom spelhobbyn kan träffas och nätverka för att
tillsammans växa som ledare och arrangörer. Här
kan deltagarna även få konkreta redskap och hjälp
av varandra.
Leia drivs av en arbetsgrupp i Sveroks förbundsstyrelse och är en del av Sveroks arbete för att
sprida och utveckla spelhobbyn. Leia drivs av
(oftast två) arbetsgruppsledare som rapporterar till
Sveroks förbundsstyrelse. Sedan 2018 har Leia en
anställd projektledare som jobbar med att utveckla
mentorskaps- programmet inom Leia.
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Tanken är att alla som vill ska kunna arrangera
Leia-träffar och kunna representera Leia i olika
sammanhang. I den här guiden förklarar vi hur
man gör för att arrangera en lokal eller regional
nätverksträff.

LEIA
• Nätverket
- Nationella nätverktsträffar
- Regionala/lokala nätverksträffar
• Mentorskapsprogrammet

En nätverksträff eller Leia-träff är helt enkelt ett
arrangemang som syftar till att främja tjejers plats
i spelhobbyn. Det kan vara en filmkväll, meetup på
ett konvent, föreläsning, turnering, fika-träff — eller
något helt annat.
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GÖR VERKLIGHET AV DINA IDÉER!
Innan du arrangerar så finns det information i det här
häftet som du bör läsa. Det här är för att göra det lätt
för dig själv och för att se till att Sverok kan stå bakom
alla Leia-arrangemang. Den här guiden handlar om
hur du gör för att ett arrangemang ska bli en del av
Leia. Det finns också bra guider för hur man praktiskt
planerar och genomför arrangemang på medlem.
sverok.se.

STEG 1: DIN IDÉ
a. Beskrivning av din idé
b. Vad behöver du för stöd?
STEG 2: MARKNADSFÖRING
a. Kort beskrivning av arrangemanget
b. Länk till sida med mer information
och ev. anmälan
c. Eventuella bilder
STEG 3: UTVÄRDERING
a. Hur gick arrangemanget?
b. Hur har kontakten med Leia fugerat?
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STEG 1: DIN IDÉ
När du har fått en idé på ett leia-arrangemang ska du
skicka in dina tankar till leia@sverok.se så att vi kan
hjälpa dig på bästa sätt.
Det vi vill ha i mailet är:
a. Beskrivning av din idé
b. Vad behöver du för stöd från Leia?
För att vara säker på att få sätta Leia-stämpel på
ditt arrangemang behöver du höra av dig minst en
månad i förväg.
Allting börjar med en idé. Vad vill du göra genom Leia?
I det här stadiet kan du fundera på följande frågor:
•

Vad ska ni göra?

•

Var ska ni vara?

•

När ska ni göra det?

•

Vilka ska det vara till för?

•

Vem ska göra det?

•

Vad behöver du för att genomföra idén?

Du behöver inte ha några tydliga svar, det räcker med
en skiss på vad du vill göra.
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VAD KAN DU FÅ FÖR STÖD AV LEIA?
Vi kan hjälpa dig med en mängd olika saker för att
se till att ditt arrangemang blir så bra som möjligt.
Grunden är att vi stöttar dig och ser till att du har så
bra förutsättningar som möjligt, men det är du som
har ansvaret för arrangemanget. Till exempel:
Lokaler. Leia har inga egna lokaler, men vi har koll
på många organisationer att höra av sig till för billiga
eller gratis lokaler.
Kontakter. Föreläsare, volontärer med mera - vi är
ett stort nätverk och kan ofta hitta bra personer för
dig att samarbeta med.
Material. Vi har tröjor, flyers, pins, tygkassar, rollups,
affischer, med mera. Vi kan också hjälpa till att ta
fram mer.
Marknadsföring. Vi hjälper gärna till att sprida ditt
arrangemang i Leias kanaler (läs mer på steg 2). Vi kan
också tipsa om andra organisationer att samarbeta
med för marknadsföring.
Google Drive. Du kan få tillgång till Leias Google
Drive där vi har allt digitalt material, såsom bilder
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till marknadsföring, Leias logotyp, standardtexter,
illustrationer, m.m. Vi kan också hjälpa dig att ta fram
bilder och texter som passar till ditt arrangemang.
Pengar. Vi kan tipsa dig om organisationer där du
kan söka pengar om du behöver finansiering för ditt
arrangemang. Handlar det om mindre kostnader, typ
fika eller resa för någon volontär, kan vi ofta hjälpa till
att betala. Tanken är att det inte ska kosta dig något
mer än tid att engagera dig i Leia.
Kontaktperson. Om du känner dig osäker på hur
man arrangerar kan vi ofta hitta någon som du kan
ha kontakt med genom hela processen.
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STEG 2: MARKNADSFÖRING
Det andra vi vill ha av dig är material så att vi kan hjälpa
dig att sprida information om ditt arrangemang! Här
vill vi att du skickar:
a. Kort text om arrangemanget
b. Länk till sida med mer information och ev
anmälan
c. Eventuella bilder
Det behöver vi ha två veckor innan arrangemanget
om vi ska hinna hjälpa dig.
Kort text om arrangemanget. Vi vill ha en text som
beskriver arrangemanget som vi kan lägga upp i tex
sociala medier och på vår hemsida.
Länkar till information och anmälan. Någonstans
där potentiella deltagare kan hitta mer information
om arrangemanget och eventuellt anmäla sig. Det
kan vara ett facebook-evenemang, en hemsida, ett
google-formulär eller liknande. Vi kan hjälpa dig att
göra ett facebook-evenemang genom Leia/Sverok
eller att lägga upp information på Leias hemsida.
Bilder. Skicka med ifall du har bilder som vi ska
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använda när vi sprider till arrangemang. Du kan
använda bilder som finns på vår Google Drive. Vi kan
också hjälpa dig att ta fram bilder som följer Sveroks
grafiska profil.
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STEG 3: UTVÄRDERING
Efter ett arrangemang är det alltid bra att reflektera
över vad som gick bra och mindre bra. Det är helt
okej om arrangemanget inte gick som du tänkt. Vi
lär oss av varandras misstag och gör Leia bättre och
bättre med tiden!
Vi vill att du skriver till oss och berättar hur det gick
senast en månad efter arrangemanget:
a. Hur gick arrangemanget?
b. Hur har kontakten med Leia fungerat?

Glöm inte att ha kul! Bara att du tar
intiativet till att engagera dig i Leia gör
skillnad.
Det är helt okej om arrangemanget inte
blev som du tänkt. Vi lär oss av varandras
misstag och utvecklar Leia tillsammans!
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Hur gick arrangemanget?
Skriv kort om:
•

Hur många deltagare var ni?

•

Vad gjorde ni?

•

Kändes det lyckat?

•

Kändes det kul och givande för dig att
genomföra?

•

Uppstod det några problem innan, under
eller efter arrangemanget?

Hur har kontakten med Leia fungerat?
Skriv kort om:
•

Kände du att du fick det stöd du behövde från
oss?

•

Vad kan vi göra för att det ska bli lättare att
representera Leia i framtiden?
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ATT TÄNKA PÅ: MÅLGRUPP
Leia riktar sig till tjejer inom spelhobbyn. Med
tjejer menar vi alla som identifierar sig som tjejer.
Vi inkluderar också personer med en annan
könsidentitet (till exempel icke-binär) som tycker att
de har erfarenhet av att tolkas som tjej.
Med spelhobbyn menar vi personer som är aktiva eller
intresserade av någon av Sveroks hobbygrenar. Vi ser
gärna att deltagarna är medlemmar i Sverok, men det
är inte ett krav för att vara med i Leias verksamhet.
Eftersom Sverok är ett ungdomsförbund så riktar vi
oss främst till ungdomar (6-25 år), men precis som i
Sverok är personer i alla åldrar välkomna.
Vissa Leia-arrangemang riktar sig mot bredare eller
smalare målgrupper. Till exempel kan Leia anordna
föreläsningar dit alla får komma oavsett kön, och
vi kan ha åldersgränser för att få åka på läger eller
liknande.
Poängen med Leia är att vi samlas kring erfarenheten
att bli behandlad som tjej i spelvärlden. Vi har en
målgrupp för att veta vilka vi är till för, inte för att
stänga ute andra.
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Därför låter vi i första hand personer bestämma
själva om de känner igen sig i målgruppen eller inte.
Vi refererar ofta till vår målgrupp som tjejer, men det
betyder inte att alla individer i Leia identifierar sig som
tjejer. Därför är det viktigt att vi är noggranna med att
respektera allas könsidentitet, och inte förutsätter att
alla gillar att bli kallade tjej eller använder ”hon” som
pronomen.
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ATT TÄNKA PÅ: VÄRDERINGAR
Leias arbete utgår ifrån Sveroks värdegrund. I
den står det att Sverok möter varje människa med
förståelse och respekt. Vi har stort engagemang
samt mod att påverka och vi använder vår kreativitet
för att skapa förbättringar, både i det stora och det
lilla. Grundläggande för verksamheten är allas lika
värde. Sverok tar därför avstånd från diskriminering
och förtryck i samband med kön, könsidentitet eller
könsuttryck,

etnisk

tillhörighet,

trosuppfattning,

funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och
socioekonomisk bakgrund.
Sverok utgörs av föreningar bildade av unga för att
främja spelhobbyn. Därför är den mänskliga rätten
till föreningsmötes-, tanke- och yttrandefrihet för
unga grundläggande för allt vi gör!
ALKOHOL, TOBAK OCH NARKOTIKA
Sverok strävar efter att vara ett tillgängligt förbund
och därför ska inte andras berusning vara ett hinder
för att delta i aktiviteter anordnade av Sverok. Sverok
bekostar aldrig alkohol, tobak eller narkotika.
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Alkohol eller narkotika får under inga omständigheter
intas under Leia-arrangemang.
Spel om pengar, såsom poker, casinoverksamhet
eller betting ingår inte i Sveroks verksamhet.
ANTIDEMOKRATISKA RÖRELSER
Sverok är ett brett förbund och en demokratisk
folkrörelse som tydligt ställer sig bakom principer som
demokrati, öppenhet, jämställdhet och mångfald.
Idag har det skett en normalisering där organisationer
som tex. Sverigedemokraterna, vilka arbetar mot
dessa principer, ses som vilket parti som helst. 2015
togs ett beslut på Sveroks Riksmöte att Sverok inte
ska samarbeta med Sverigedemokraterna eller andra
antidemokratiska rörelser.

Du kan läsa mer om Sveroks värderingar
på infobank.sverok.se
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ATT TÄNKA PÅ: SVEROKS GRUNDPRINCIPER
Hållbart och inspirerande engagemang. Det ska
vara enkelt, roligt och utvecklande att engagera sig
i förbundet. I Sverok ska unga leda unga. På så vis
utvecklas och stärks Sveroks medlemmar inom
spelhobbyn. Den enda kostnaden för att engagera sig
i Sverok ska vara tid. Föreningarna är Sveroks hjärta
och det ska vara lätt att driva en förening, oavsett om
du har mycket eller lite erfarenhet. I föreningarna
kan medlemmarna tillsammans engagera sig, ha
roligt tillsammans och genomföra projekt under
demokratiska former.
En spelkultur för alla. Spelkulturen ska vara öppen
för alla, oavsett vem du är och varje medlem ska
ha lika förutsättningar att delta i en spelkulturell
gemenskap och känna trygghet. Det är viktigt att
organisationen genomsyras av ett intersektionellt
och normkritiskt förhållningssätt som ska speglas
i styrande dokument och förtroendevalda. Sverok
står för en mångfald i människor och verksamhet
och det är en kraft vi ska fortsätta utveckla. Vårt mål
är att spelkulturen ska vara en plats där vi träffas,
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spelar, engageras och lär av varandra i en anda av
gemenskap oavsett bakgrund eller förutsättningar.
Transparens och öppenhet. Det ska vara tydligt och
enkelt för medlemmar och externt intresserade att
fördjupa sig i förbundets beslut och processer. Sverok
tycker att det är viktigt att kontinuerligt ifrågasätta
traditioner, arbetssätt och värderingar. Demokrati
är en viktig grundpelare i Sverok och det är något vi
ska ha med oss i allt vi gör. Vi tror på ett transparent,
demokratiskt system där varje medlem har möjlighet
och rätt att påverka.
Sverok bidrar till spelkulturen och föreningslivet.
Genom aktiva satsningar på våra medlemsföreningar
möjliggör Sverok både spelandet som utvecklande
hobby

och

föreningslivet

som

en

kultur

att

organisera sig i. Spelhobbyn är en meningsfull och
social sysselsättning som knyter samman människor,
sprider glädje och utveckling. I Sverok spelar vi för
glädjens skull och du ska aldrig behöva motivera eller
försvara din passion i spelhobbyn.
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ATT TÄNKA PÅ: VARA
INKLUDERANDE
Vi vill att alla träffar som anordnas genom Leia ska
kännas trygga och välkomnande. Här har vi samlat
olika tips på saker vi vill att du ska tänka på när du
anordnar ett Leia-arrangemang.
Inkludering. Ha gärna en strategi för hur deltagarna
ska kunna lära känna varandra, tex lära kännaövningar eller en presentationsrunda med namn och
pronomen.
Tillgänglighet. Se till att du vet var du kan få
information om tillgängligheten i lokalerna. Det går
inte alltid att få tag i tillgänglighetsanpassade lokaler,
men det är alltid att föredra.
Se till att kontaktinformation till någon som arrangerar
finns att hitta för deltagare.
Synlighet. Ha gärna på dig Leias t-shirt och badge (
finns särskilda för arrangörer) så att deltagarna vet
vem som är ansvarig.
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OM NÅGON BETER SIG OLÄMPLIGT
Det är absolut okej att säga ifrån ifall någon beter
sig olämpligt eller kränkande och hänvisa till Sveroks
värdegrund. Du kan till exempel säga: ”Jag är inte
bekväm med den här diskussionen / detta är inte rätt
forum för det här samtalet. Jag vill att vi byter ämne.”
Du behöver aldrig försvara Sverok eller Leias syfte,
värdegrund eller beslut. Du kan alltid hänvisa till att
maila info@sverok.se eller leia@sverok.se om en
deltagare har synpunkter på vår verksamhet.
Vi tar allvarligt på om någon upplever sig trakasserad,
mobbad, diskriminerad, kränkt eller utsatt för
orättvis behandling på ett Leia-arrangemang. Om det
händer ska personen kontakta leia@sverok.se eller
info@sverok.se. Vi har rutiner för hur vi ska agera
då. Detsamma gäller om du eller någon annan får
hat eller hot riktat mot sig i samband med ett Leiaarrangemang.
Om olyckan händer är det bra att veta att alla som
är medlemmar i Sverok är försäkrade genom oss. Du
kan hitta information om det på sverokforsakring.se.
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ATT TÄNKA PÅ: GRAFISK PROFIL
Vi vill att kommunikationen kring ditt arrangemang
följer Sverok och Leias grafiska profil. På så sätt
kan vi visa att Leia är en del av Sverok och att tjejer
har en stark plats i Sverok och spelhobbyn. Det ger
dessutom en igenkänningsfaktor för alla medlemmar
och utomstående.
De viktigaste reglerna att följa är:
•

Ändra inte på loggan! Du kan förminska eller
förstora, men se då till att den behåller samma
proportioner.

•

Loggan ska i princip alltid sitta överst i högra
hörnet. Den ska sitta en femtedel av loggans
bredd från högerkanten (så om loggan är 25
mm ska du ha en marginal i högerkanten på 5
mm)

•

Leia använder sig (oftast) av den blå färgen i
Sveroks färgschema och har en särskild logotyp
som finns att hitta på vår Drive.

•

Loggan finns i både CMYK och RGB. CMYKvarianten är till för tryckta eller utskrivna
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material. RGB-varianten är för digitalt material.
•

Vi använder typsnittet Open Sans till all text.
Rubriker ska alltid vara i versaler, gärna i fetstil
och gärna i samma färg som loggan.

Sveroks grafiska manual och mallar för
olika material hittar du på infobank.
sverok.se/kanslidokument.
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BILDER
Vi har bilder du kan använda dig av om du vill göra
ett event, egna affischer eller liknande till ditt Leiaarrangemang.
Vi har särskilda avtal för hur vi får använda våra
bilder och illustrationer, så det är jätteviktigt att du
bara använder dem till Leia-arrangemang. Annars
kan Sverok (eller du) bli skyldiga till brott mot
upphovsrättslagen. Fråga alltid om du är osäker!
Om du tar egna bilder. Skicka gärna bilder från ditt
event till oss så kan vi lägga upp i Sveroks kanaler. Tänk
på att alltid fråga innan du tar kort och om det är okej
att bilderna publiceras på Sveroks sociala medier. Om
bilderna ska sparas för framtiden och/eller användas
för marknadsföring krävs ett fotomedgivande som
du också kan hitta på vår Google Drive.
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TEXTER
På vår Google Drive finns exempeltexter som du kan
klippa och klistra ur till ditt arrangemang. Självklart
kan du alltid skriva egna texter också!
Om du skriver egna texter, tänk på att använda ett så
tillgängligt språk som möjligt. Undvik svåra ord, skriv
korta meningar och håll texten kort och tydlig. Håll en
peppig och mysig ton när du skriver. Leia ska kännas
välkomnande och tryggt.
I informationen till arrangemanget ska det alltid
finnas:
•

Titel

•

Datum och tid

•

Plats

•

Målgrupp

•

Var man kan vända sig för mer information
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LÄS MER
•

https://infobank.sverok.se/styrdokument/
vardegrund-2016/

•

https://infobank.sverok.se/styrdokument/
sverokare-pa-mars-sveroks-strategi-2017-2021/

•

https://infobank.sverok.se/

•

https://medlem.sverok.se/guider/

•

http://www.respectallcompete.se/arrangoreroch-e-sport/

•

http://tankebanken.se/

KONTAKTA OSS!
Sveroks växel: 010-551 93 00
Mail: info@sverok.se och leia@sverok.se
Facebook: Sveroks sida och gruppen Nätverket Leia
Instagram: @sverok
Twitter: @sverok
Discord: https://discord.gg/sfjPJ6y
Hemsida: sverok.se/leia
Twitch: SverokTV
Spelkartan: https://spelkartan.se/
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LYCKA TILL!

