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Svensk e-sports code of conduct 
Förbehåll: Det här dokumentet är en betaversion på den slutgiltiga texten och ska inte 
ses som helt representativ för det färdiga resultatet. Resultatet kommer att påverkas av 
processen, som bland annat innefattar fokusgrupper med representanter från svensk 
e-sport och en bred enkät. Dock kan dokumentet sägas ge en fingervisning av strukturen 
och innehållet i den färdiga versionen av code of conduct. 

Förord 
E-sporten är i teorin gränslös. Den har en enorm styrka jämfört med andra sporter - alla 
människor har samma förutsättningar att utöva e-sport. Oavsett kön, könsidentitet, 
bakgrund, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder kan du delta på lika villkor. Det 
här dokumentet är ett verktyg och ett stöd för att se till att vi tillsammans maximerar den 
potentialen. Att vi tillsammans skapar en e-sport där alla är välkomna.  
 
Vårt ansvar är att skapa en miljö där alla engagerade kan känna glädje, trygghet och 
möjlighet att göra det mesta av sin förmåga.  
 
E-sportens plats i samhället är numera odiskutabel - den har etablerat sig som en viktig 
del av många människors liv. Vi lever i en unik tid, där hundratusentals personer i Sverige 
samlas kring en passion som formats i det närmaste helt organiskt, utan styrande 
strukturer. Alla som är engagerade i e-sport på ett eller annat vis - som spelare, ledare, 
domare eller förälder - har nu en sällsynt chans att forma framtidens e-sport. Eftersom 
sporten är ung men ändå fått en så stark ställning finns alla möjligheter att skapa den 
e-sport du och jag vill se, för oss själva och för kommande generationer. 
 
Tillsammans skapar vi en gränslös e-sport! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signerat: 
Respect All Compete, Sverok, Dreamhack, Friends, Fragbite, SpelArena, GoodGame, 
Diversi, Svenska e-sportföreningen, Aftonbladet e-sport, Sthlm e-sport, Malmö e-sport, 
Dataspelsbranschen, Spelcenter i Sverige, No Hate Speech Movement, Arlandagymnasiet 
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Innehåll 
I Svensk e-sports code of conduct har vi upprättat en rad etiska grundregler. Vi som varit 
med i framtagandet av dokumentet vill att de ska genomsyra svensk e-sport och vara 
verktyg för alla som är engagerade inom e-sporten att luta sig mot i sin strävan att skapa 
en öppen och välkomnande miljö. 
 
Dokumentet innehåller stöd till både arrangörer och spelare, med konkreta tips på hur 
organisationer och individer kan agera för att skapa och förstärka inkluderande attityder. 
Eftersom e-sporten är så rörlig och snabb ska det här ses som ett levande dokument, 
som förändras efter spelarnas och arrangörernas behov. Texten innehåller också tips på 
hur du som förälder eller streamer kan hjälpa till att göra e-sporten mer öppen och 
välkomnande.  
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Vem är e-sportare? 
När vi i det här dokumentet skriver om e-sportare menar vi det i den bredaste 
bemärkelsen. Alla som spelar tävlingsinriktat mot andra i ett spel på en dator eller konsol 
kan anses vara e-sportare. Texterna fokuserar på den organiserade e-sporten, där spel 
som League of Legends, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Starcraft 2, 
Hearthstone, Heroes of the Storm, Street Fighter, FIFA, Call of Duty och Super Smash 
Brothers är några vanligt förekommande titlar. Detta är endast ett urval av en stor 
mängd e-sporter, men ger en bild av vad vi menar med ordet e-sportare. 
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Skicklighetsnivå är inte viktigt i det här sammanhanget, innehållet i det här dokumentet 
kan gälla för alla, från nybörjare till världseliten. 

Regler för en bättre e-sport 
E-sporten ska vara en öppen och välkomnande plats, där alla ska känna sig trygga, ha 
roligt och få utrymme att bli så bra som möjligt. En stor fördel med e-sport är att vi kan 
tävla på lika villkor, oavsett fysiska förutsättningar, kön eller bakgrund.  
 
För att det ska bli så behöver vi ta individuellt ansvar för hur vi är mot våra med- och 
motspelare. Genom att vi tillsammans följer reglerna här nedanför ser vi till att göra 
e-sporten till en plats för alla. 
 
Etiska regler 
Som e-sportare ska vi: 
 

▶ ...följa turneringars och evenemangs etiska regler. 
 

▶ ...inte uttrycka oss negativt eller hatiskt kring andra spelares insatser i spelet. 
Såväl med- och motspelare.  

 
▶ ...inte använda språk som kränker genom kommentarer om någon spelares kön, 

könsidentitet, ursprung, funktionsförmåga, sexuella läggning eller ålder.  
 

▶ ...använda nickname utan kränkande innehåll.  
 

▶ ...använda språk som inte syftar på sexuellt våld.  
 

▶ ...inte skriva kränkande kommentarer på sociala medier eller forum om 
motståndare, medspelare, admins eller arrangörer. 

 
▶ ...inte medvetet fördröja en match eller turnering. 

 
▶ ...inte använda fusk. 

 
 
Att bryta mot reglerna i en turnering, online eller offline, får konsekvenser. Exakt vilka 
konsekvenser avgör den enskilda arrangören. Men fokus ligger inte på att straffa 
enskilda personer. Reglerna är till för att vi ska bli bättre på att inkludera fler i e-sporten 
genom att vara på ett öppet och välkomnande sätt.  
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Konkreta tips för att bli en bättre e-sportare 
Följande tips är bra att ha med sig när matcherna är som hetast. E-sport skapar glädje, 
frustration, ilska och lycka. Det viktiga är hur du hanterar känslorna och att du 
anstränger dig för att bidra till en mer välkomnande miljö. 
 

▶ Online är samma som offline 
Tänk på att det är varje spelares eget ansvar att vara på ett sätt som skapar en bra 
miljö i chatten och i spelet. Behandla medspelare, motspelare och admins på 
samma sätt online som offline. Utgå ifrån hur du hade varit om du träffat 
personerna i en vardagssituation även när du spelar/pratar/chattar online. 
 

▶ Alla reagerar olika på hårt språk 
Alla människor har olika bakgrund och erfarenheter. Det gör att vi uppfattar språk 
på olika sätt. Även om du är van vid ett sätt att skämta eller prata på under 
matcher är det inte säkert att alla i spelet upplever det på samma sätt. 
Försök att se det från flera vinklar och ha förståelse för att spelare kan ta 
illa upp av saker som du inte tycker är särskilt farliga. Om någon talar om att 
de tagit illa upp, försök hellre att förstå varför de känner så snarare än att försöka 
argumentera för din sak - hur pass sårande ord är bedömer den som tar illa upp, 
inte den som råkat såra.  
 

▶ Text är svårtolkat 
Istället för att kritisera en motspelare eller organisation offentligt, till exempel på 
Twitter eller ett forum - prata med personerna! Det kan lösa de flesta situationer. 
Text är alltid svårare att tolka än när man pratar ansikte mot ansikte och det 
kan lätt eskalera. Dessutom skadar det både ditt, lagets och e-sportens anseende 
att kritisera offentligt, det kan framstå som oseriöst. 
 

▶ Tipsa istället för att håna 
Kom ihåg - vi är alla mänskliga och gör misstag. Alla är nybörjare i ett spel vid 
något tillfälle, att försöka vara konstruktiv och komma med hjälpsamma tips 
istället för att visa frustration hjälper nya spelare, skapar en positiv miljö och 
ökar chansen för vinst. 

 
▶ Hur skulle du reagera? 

Om du är arg, stanna upp och tänk till - hur skulle du reagera på grova 
förolämpningar, hur får de dig att må? Om du låtit din ilska gå ut över någon 
annan spelare, be om ursäkt och ta lärdom av det som hänt. En uppriktig ursäkt 
räcker ofta väldigt långt.  

5 



 

 

  
 
 
 

▶ Ditt lag blir bättre av bra stämning 
När du spelar i ett lag, försök att vara positiv och lyfta din lagkamrater med bra 
kommunikation. Det blir mycket enklare att vinna matchen om snacket inom laget 
är öppet och tillåtande. När två lagkamrater börjar tjafsa med varandra eller när 
en spelare visar otålighet med en annans brister blir det genast mycket svårare att 
samarbeta och vinna matchen. Era motståndare tjänar mycket på dåligt snack 
i ert lag! 

 
▶ Var en bra vinnare 

Det är en härlig känsla att vinna en match, njut av den känslan! Men se samtidigt 
till att inte gnugga in förlusten i ansiktet på dina motståndare. Tänk på hur 
du själv känner när ingenting fungerar, frustrationen kan vara total! Om någon 
hånar dig då är det tufft att ta.  

 
▶ Du påverkar andra 

Andra spelare som ser att du beter dig på ett schysst sätt mot medspelare, 
motspelare och admins kommer att bli inspirerade att göra likadant.  
Ditt beteende gör skillnad! På samma sätt funkar det med hatiskt beteende, det 
smittar också av sig. Välj att vara en förebild! 
 

▶ Analysera istället för att klaga 
Om du är arg över en förlust, ta inte ut det på dina lagkamrater, försök istället se 
på statistiken eller reprisen och fundera över hur du kunde spelat 
annorlunda. Dessutom är motståndarnas skicklighet förmodligen en betydligt 
större orsak till att du förlorade än att dina medspelare presterade dåligt.  
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Tips till dig som är arrangör 
Här följer konkreta tips på hur du som arrangör kan använda innehållet i det här 
dokumentet. Självklart kan innehållet anpassas för att passa ert material och evenemang, 
men det är viktigt att kärnan behålls - strävan efter att skapa en mer öppen och 
välkomnande miljö i e-sporten.  
 
Att sätta gemensamma ramar handlar inte om att spelarna eller andra aktörer inom 
e-sporten ska begränsas eller straffas, det är till för att alla ska kunna ha roligt och känna 
sig välkomna. 
 

▶ Koppla reglerna till anmälan 
Ni kan låta de etiska reglerna ligga bifogade i anmälan till tävlingarna ni arrangerar, 
förmodligen har ni redan praktiska eller spelspecifika regler där de etiska reglerna 
naturligt passar in. Det kan då utformas som en punktlista där deltagarna aktivt klickar i 
att de accepterar villkoren för att få delta i tävlingen. Deltagarna blir då också skyldiga att 
ta eget ansvar för att följa reglerna, om de bryter mot reglerna har du som arrangör 
rätten att vidta åtgärder. Förslag på lämpliga åtgärder hittas under rubriken “Följder vid 
regelbrott”. 
 
När spelarna sedan bekräftar sin anmälan till turneringen (lokalt eller online) kan en 
domare påminna spelarna om reglerna och deras ansvar att efterleva dem. På så sätt 
minimeras risken att spelarna inte förstår vad som förväntas av dem. Genom att göra de 
etiska reglerna till en obligatorisk del av anmälan visar du som arrangör att frågorna är 
viktiga och det är mycket troligt att deltagarna tar dem på allvar. Inte minst eftersom det 
finns verkliga konsekvenser om de bryter mot dem. Se till att deltagarna får lätt att göra 
rätt.  
 
Namn och personnummer i anmälan 
Ett sätt att öka tyngden i era regler - både etiska och praktiska - är att kräva deltagarnas 
personuppgifter för att de ska få delta i era turneringar. Det kan röra sig om deras riktiga 
namn, personnummer eller både och. Det har två fördelar, dels kommer spelarna 
förmodligen känna att det blir mer angeläget att verkligen läsa på och efterleva reglerna 
och dels blir det lättare för dig som arrangör att följa upp spelarnas agerande. 
Om fler arrangörer använder sig av det systemet blir det också lättare att hålla en 
gemensam linje mot spelare som brutit mot reglerna. Om en spelare är avstängd från en 
arrangörs tävlingar kan även en annan arrangör hänvisa till den avstängningen.  
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▶ Ha en tydlig handlingsplan 
Att vara föreberedd på olika händelser som kan ske på ert LAN eller i er turnering är 
ovärderligt. Om det på förhand finns riktlinjer för vad som händer när en spelare till 
exempel skriver kränkande kommentarer till sin motståndare blir det mycket lättare att 
ta ett bra beslut på kort tid och under press.  
När det uppstår situationer som du som arrangör måste hantera kan det vara lockande 
att ta beslut om eventuella konsekvenser bakom stängda dörrar. Det kan kännas 
bekvämare och minimerar riskerna för invändningar som arrangören måste bemöta. 
Men en tydlig och väl utarbetad handlingsplan som också är officiell och öppen för 
allmänheten är förmodligen ett bättre verktyg för att bemöta misstänksamhet och öka 
chanserna att ert beslut accepteras. 
 
Samla nyckelpersonerna för ert arrangemang i god tid innan det går av stapeln och 
planera för olika situationer. Hur handlar ni när en spelare beter sig illa i chatten? Hur 
bemöter ni kritiska frågor kring ert regelverk? Det är svårt att täcka in alla situationer 
som kan uppstå under en turnering, men ju bättre er handlingsplan är desto lättare blir 
det att hantera knepiga situationer när de inträffar.  
 
Det kan också underlätta att ha en person som är huvudansvarig för etiska regler, som 
alla synpunkter och frågor hänvisas till. På så sätt kan den personen fördjupa sig och bli 
expert på området, samtidigt som ni undviker förvirring med olika besked till deltagarna. 
 
Tydlighet är en nyckel för att få spelarna att acceptera och följa reglerna, även att vara 
konsekvent i bedömningen vid eventuella straff. Utgå ifrån att spelarna vill följa reglerna 
och bidra till en positiv miljö, sträva efter att utbilda och stötta snarare än att göra 
straffet till ett självändamål. Vinsten i att plantera en ny tanke hos en spelare är betydligt 
större än att bara bli av med ett orosmoment i turneringen.  
 

▶ Utbilda personal 
För att vara konsekventa och genomgripande i ert arbete med att skapa ett öppet och 
välkomnande evenemang är det viktigt att alla som jobbar med det känner till ert 
förhållningssätt. Planera ett utbildningstillfälle i samband med starten av evenemanget, 
där alla som fungerar som personal får ta del av de regler ni vill upprätthålla och var 
tydliga med vart de kan vända sig om de själva har frågor eller stöter på synpunkter från 
deltagarna.  
 
Det kan vara en kort och enkel genomgång på några minuter, där den huvudansvarige 
för etiska frågor på evenemanget informerar personalen om konkreta regler och känslan 
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ni vill förmedla. Poängen är att alla ska ha samma bild av vad ni vill uppnå och samma 
verktyg att nå dit.  
 
Ett annat effektivt verktyg är en tydlig likabehandlingsplan. Att utforma en 
likabehandlingsplan hjälper dig som arrangör att säkerställa att alla deltagare känner sig 
välkomna och trygga. En sådan plan behöver inte vara avancerad - det viktigaste är att 
den används aktivt och är tydlig för alla som jobbar med evenemanget. För tips på hur ni 
kan skriva er likabehandlingsplan, se exempelvis Pedagog Stockholms checklista: 
http://www.pedagogstockholm.se/Pedagog/1%20Nya%20sajten/I%20undervisningen/J%C
3%A4mst%C3%A4lldhet/Checklista%20f%C3%B6r%20likabehandlingsplan%20mot%20kr
%C3%A4nkande%20behandling.pdf 
 

▶ Håll avgränsade tävlingar 
E-sporten i sig har inga begränsningar när det kommer till exempelvis kön, bakgrund 
eller funktionsförmåga, det är en av e-sportens styrkor. Ändå är till exempel kvinnor, 
personer med utländsk bakgrund och HBTQ-personer kraftigt underrepresenterade. En 
av de största orsakerna till det är att det saknas trygga miljöer där de här grupperna kan 
bli introducerade till e-sporten.  
 
Ett verktyg man kan använda för att arbeta för större mångfald i e-sporten är att hålla 
avgränsade tävlingar, riktade enbart mot en specifika grupp. På så sätt skapas en 
tryggare miljö, där steget att börja tävla blir lättare att ta. Avgränsade tävlingar är inte ett 
slutligt mål, utan ett steg på vägen för att välkomna fler till e-sporten. Förhoppningen är 
ju att behovet för avgränsade tävlingar ska försvinna så snart som möjligt.  
  
Kritik som vanligtvis riktas mot avgränsade tävlingar är att det blir orättvist mot andra 
grupper, men motargumentet är att de grupperna redan fått ett stort försprång och 
kunnat forma e-sporten efter sina önskemål. Därför finns ett behov av att ge andra 
grupper utrymme. Större mångfald i e-sporten gynnar alla och gör att sporten utvecklas.  
 

▶ Ha profiler som sätter tonen 
De flesta e-sportsammanhang har profiler som spelare och publik ser upp till och lyssnar 
på. Oavsett om det är en internationell tävling med hundratusentals tittare på streamen 
eller ett litet lokalt LAN. Ett sätt att skapa en inkluderande stämning är att låta de 
profilerna uttala sig om varför det är viktigt med en öppen och välkomnande attityd inom 
e-sporten. Det kan röra sig om allt från en duktig spelare, till en kommentator eller 
streamer.  
 

▶ Visa regler på offentliga ytor 
Genom att visuellt påminna om vilka regler som gäller på ert arrangemang ökar 
sannolikheten för att de efterföljs. Sätt upp skyltar vid entrén till lokalen, klistra dem i ett 
inlägg på Facebook-gruppen, låt dem rulla på bildskärmarna med övrig info såsom 
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spelschema och sponsorbudskap, spela in en video som sänds med jämna mellanrum på 
scenen. Låt reglerna synas och försök samtidigt att få dem att passa in så naturligt som 
möjligt i sammanhanget, så att de inte upplevs som påträngande.  
 

▶ Tydliga förhållning kring kommunikation i chattar 
Besluta er för vilken ton ni vill ha chattarna, både in-game och i forum som anknyter till 
ert arrangemang (Facebook-grupper, forum, osv). Informera deltagarna om hur ni 
förväntar er att de beter sig och följ upp kommunikationen. Om ni tycker att någon går 
över gränsen, var konsekventa med att ta upp det med personen som skrivit eller sagt 
det. Påminn om reglerna och förklara varför det är viktigt för er. Genom att vara tydliga 
och konsekventa kommer ni att odla en positiv kultur, där deltagarna förväntas hålla en 
bra ton och där motsatsen blir undantaget. Ett ihärdigt arbete med hur deltagarna 
kommunicerar med varandra kan till och med leda till självkurering, det vill säga att 
deltagarna själva ser till att reglerna upprätthålls utan att arrangörerna behöver lägga sig 
i. Det blir helt enkelt en vana att kommunicera konstruktivt.  
 

▶ Ses fysiskt  
Om ni håller ett fysiskt evenemang kan ni se till att alla deltagare i en tävling ses en kort 
stund innan turneringen startar. På så sätt blir de mindre anonyma för varandra och 
problemet med att inte uppfatta individen på andra sidan skärmen som en person 
minskar också. Det kan till exempel röra sig om ett kort möte där man skakar hand med 
de blivande motståndarna i samband med en regelgenomgång. Poängen är att skapa 
möten för att stärka empatin och möjliggöra ett bra sportsligt beteende under tävling.  
 

▶ Uppmuntra positivt beteende 
Tanken med det här dokumentet är att uppmuntra till ett mer öppet och välkomnande 
förhållningssätt inom e-sporten. Genom att lyfta fram de mest positiva exemplen och 
belöna dem sätter ni tonen för ert arrangemang. Kanske kan en spelare som visat 
särskilt bra lagarbete eller sportslighet få en utmärkelse, gärna med ett åtråvärt pris som 
exempelvis ett nytt tangentbord eller en hårddisk.  
 

▶ Följder vid regelbrott 
Tanken med att ha ett etiskt regelverk är att få deltagare att tänka efter och skapa goda 
vanor. Bestraffningen vid regelbrott bör inte ses som ett självändamål, utan bara som ett 
verktyg för att nå fram till den som brutit mot reglerna och som ett sätt att skapa 
trygghet för deltagarna i till exempel en turnering.  
Om en person bryter mot ert etiska regelverk - var noga med att förklara på vilket sätt 
det skett och varför ni väljer att ta till en åtgärd. Annars kan det lätt skapa mer ilska och 
oförstående. I värsta fall förstärks beteendet snarare än att man planterar en ny tanke. 
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Ni som arrangörer behöver först bedöma om personen brutit mot de etiska reglerna och 
om ni kommer fram till att så är fallet behöver ni också bedöma graden av allvar i 
regelbrottet. Förslag på följder när en spelare brutit mot reglerna är: 

 
 

▶ Varning (vid två varningar utdöms nästa straff på skalan) 
 

▶ Omedelbar förlust av rundan/kartan 
 

▶ Omedelbar förlust av matchen 
 

▶ Uteslutning ur turneringen och eventuell avstängning från svenska 
e-sportevenemang.  

 
▶ Avstängning från svenska e-sportevenemang 

 
Utöver de här straffen kan avdrag på prispengar vara ett alternativ för de event som har 
en prispott i sina turneringar.  
 
Kommunikation är mycket viktigt när det gäller utdömande av straff. Om det på förhand 
är tydligt för spelarna vad som förväntas av dem och du som arrangör är konsekvent i 
regeltolkningarna är chanserna goda att spelare som drabbas av straff accepterar det 
och allra viktigast - förstår varför agerandet är problematiskt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-sportens tävlingsgrupp (arbetsnamn) 
Det här dokumentet förvaltas och utvecklas av E-sportens Tävlingsgrupp, en fristående 
arbetsgrupp bestående av representanter från hela e-sportsverige. Strävan är att ha så 
bred representation som möjligt, med en blandning av ideella och kommersiella aktörer, 
föreningar, arrangörer och spelare. Tanken är att kunna ha en heltäckande bild av svensk 
e-sport för att på så sätt kunna ta beslut om hur dokumentet bäst bör användas och 
vidareutvecklas.  
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E-sportens tävlingsgrupp har också ansvar för att stötta arrangörer och spelare i 
regelfrågor som uppkommer på olika evenemang. Den kan rekommendera påföljder för 
brott mot reglerna eller fungera som rådgivande instans för arrangörer. Gruppen ska 
sträva efter att vara helt fristående, för att i så stor utsträckning som möjligt gynna miljön 
inom svensk e-sport och göra den mer öppen och välkomnande. 
Till dig som sänder e-sport 
Du som är streamer har stort inflytande och stor möjlighet att sätta tonen för svensk 
e-sport. Som förebild för dina tittare kan du påverka hur folk behandlar varandra in 
game och i chattar.  
 
Här följer några konkreta tips på hur du kan stötta utvecklingen för en mer öppen och 
välkomnande e-sport: 
 
Språkbruk 
Tänk på att inte använda överdrivet aggressivt språk eller språk som potentiellt kränker 
andra. Om du konsekvent visar en öppen och välkomnande attityd kommer chatten och 
dina följare att börja agera likadant. Konfrontera personer som agerar kränkande och 
tala om hur du vill att stämningen ska vara i din kanal.  
 
Spara chattloggar - belöna positiva tittare 
Behåll chattloggarna från din kanal. När du ger giveaways kan du begränsa dem till 
personer som visat en öppen och positiva attityd gentemot dig och andra. Titta igenom 
loggarna och lyft fram användare som genomgående bidrar till en öppen och 
välkomnande stämning.  
 
Ge inte tillbaka med samma mynt 
Om du råkar ut för personer som är elaka eller trollar - sjunk inte till samma nivå och ge 
igen med samma medel. Om du istället visar att du inte accepterar den typen av 
beteende och berättar hur du tycker att man ska agera istället ger det betydligt större 
effekt.  
 
Banna om du behöver 
Var inte rädd för att banna användare som bara bidrar till negativ och giftig stämning. 
Självklart ska de få varningar innan och ha chans att förändra sitt beteende, men om det 
inte hjälper får du istället hjälpa de positiva rösterna att höras tydligare genom att plocka 
bort de giftiga.  
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Till dig som är förälder till en e-sportare 
E-sport är ett relativt nytt fenomen som etablerades ordentligt i början av 2000-talet. Det 
handlar om att enskilda personer eller lag tävlar mot varandra i dator eller tv-spel. Några 
av av de största spelen är League of Legends, Dota 2, Counter-strike: Global Offensive, 
Hearthstone och Starcraft II. Världens största e-sportsturnering är Dota 2-tävlingen The 
International som 2014 hade över 20 miljoner tittare och hade en prispott på över 10 
miljoner dollar. 
 
E-sport är också Sveriges snabbast växande sport och redan nu en naturlig del i många 
ungas vardag. De spenderar mycket tid i spelen och på sociala plattformar där spelen 
diskuteras. Samtidigt kan man som förälder uppleva det svårt att förstå hur spelen 
fungerar eller ens lockelsen med dem.  
 
Här följer några konkreta tips för hur du som förälder kan öka din kunskap om e-sport 
och stötta ditt e-sportande barn: 
 

▶ Ställ frågor 
Som förälder kan det ibland vara svårt att visa sig okunnig eller sårbar inför sina barn, 
man förväntas ju kunna svara på de flesta frågor ens barn har. Det kanske rentav känns 
frustrerande att man inte förstår särskilt mycket av barnets främsta intresse. Lösningen 
kanske låter banal - ställ frågor! Genuint nyfikna frågor kommer man ofta långt med. 
Många unga törstar efter att få berätta om den senaste matchen eller vilken hjälte de 
spelar för tillfället, men få får chansen att prata om det med en förälder som förstår.  
Våga släppa på prestigen litegrann, det kommer du få tillbaka mångfalt! 
 

▶ Visa att du värderar deras intresse 
Där ungas primära mötesplatser förut var fysiska platser som till exempel fritidsgården, 
har mycket av det sociala umgänget flyttat till online-miljöer. Spel och sociala medier är 
genuint viktiga för ungas sociala samvaro och byggandet av självbilden. Det kan man 
tycka vad man vill om, men faktum kvarstår - digital social samvaro är viktig för 
ungdomar. Spel och e-sport är en av de umgängsformerna och du som förälder behöver 
visa att du värderar intresset och tiden ditt barn lägger ner på dem. Först då kommer ni 
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kunna prata om e-sportintresset på ett konstruktivt sätt och barnen kommer naturligt att 
berätta om saker som hänt i spelmiljön, såväl positiva som negativa.  
 

▶ Lär dig grunderna i spelet 
Du behöver inte bli expert på ditt barns spel, men grundläggande kunskap om det 
hjälper er kommunikation oerhört mycket. Ett vanligt exempel på en konflikt kring spel är 
middagstiden. E-sportmatcher varierar i tid, men kan ofta ta 45 minuter eller längre. Om 
man som förälder känner till ungefär hur långa matcherna är blir det lättare att till 
exempel sätta deadline för när sista matchen innan middagen får starta. Självklart ska 
vardagen inte bara styras av barnens spelande, men att behöva lämna mitt i en match i 
League of Legends är för dem jämförbart med att bli hämtade från en fotbollsmatch 
innan den är färdigspelad. 
 

▶ Spela tillsammans 
För en del föräldrar kanske det låter långsökt att sätta sig ner vid datorn eller tv-spelet 
och e-sporta tillsammans med sitt barn. Det kan kännas komplicerat eller svårtillgängligt. 
Men egentligen är det inte konstigare än att till exempel spela basket eller läsa en bok 
tillsammans med dem. Energin du lägger ner på att behärska spelet kommer du att få 
tillbaka mångfalt när du får dela ditt barns största intresse och tillsammans uppleva alla 
känslor e-sport framkallar. Som bonus ökar du din kunskap om spelen och gör det 
mycket troligare att ditt barn spontant tar upp händelser i och kring spelen - de vet ju att 
du förstår.  
 

▶ Åk på LAN 
Ta med dig ditt barn, eller åk själv. Att vara på plats på ett LAN under en helg, som 
nyfiken åskådare eller rent av deltagare, gör mycket för att öka din förståelse för 
e-sporten. Här träffar du på alla aktörer, från arrangörer till spelare, fans och 
kommentatorer. En bättre helhetsbild av vad e-sport är kan du knappast skaffa dig. 
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