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Sammendrag 
Det overordnede målet med denne satsningen er å få gamere og e-sportsinteresserte ut av 
gutte- og jenterommene og inn i positive felleskaper. Ved å informere og legge til rette for en 
gaming og e-sportkultur med fokus på balanse i livet, og der søvn, kosthold og fysisk aktivitet 
fokuseres som en naturlig og viktig forutsetning for å prestere, tror vi at dette kan være med 
til å bidra til en større aksept og forståelse for denne ungdomskulturen. 
Idrettscampus Bergen har i kraft av sine aktører; Brann, Olympiatoppen Vest, Vestland 
idrettskretsen, Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Bergen kommune, Vestland 
fylkeskommune og Helse Bergen, en unik kompetanse. ICB vil invitere og samle aktører for 
en sunn utvikling av gaming og e-sport i Vestland fylke og nasjonalt. 

 
v ICB vil bidra til å skape møteplasser slik at flere får oppleve glede i gaming, fysisk 

aktivitet og sunt kosthold på tvers av alder, kjønn, etnisitet, fysisk form, sosial 
bakgrunn og funksjonsnivå. ICB vil samle og samarbeide med sentrale aktører om 
konkrete behov for møteplasser og mestringsarenaer for gaming og e-sport i Vestland 
fylke. 

v ICB vil være tydelig i skillet mellom tredelingen gaming som breddeaktivitet, e-sport 
som breddeaktivitet og e-sport som toppidrettsaktivitet. 

v ICB vil sette gaming og e-sport inn i en større sosial setting og vil fronte en sunn 
gaming- og e-sport kultur for alle barn og unge, med et spesielt fokus på økonomi som 
en barriere. 

v ICB vil ha et særlig fokus på gaming og e-sport for jenter. 
v ICB vil i samarbeid med andre relevante lokale og nasjonale aktører utarbeide 

undervisningspakker til skoler, kulturinstitusjoner, idretten, foreldre, lærere og 
gamerne selv. 

v ICB vil arbeide for at kommuner i Vestland fylke prioriterer og setter av midler til 
møteplasser for gamere. 

v ICB ønsker å være samlende for alle aktører innen gaming og e-sport i Vestland fylke 
og tilby hjelp og kompetansedeling til aktører som ønsker å starte opp møteplasser for 
gaming eller e-sportklubber, på linje med det som DGI tilbyr i Danmark. 

v ICB oppretter nettsiden www.aktivegamere.no for å samle og spre kunnskap til et 
bredt publikum, gi informasjon om aktiviteter og være et kontaktpunkt for bestilling 
av teambesøk. 

v ICB vil utvikle etiske spilleregler og grunnlagsmateriale som idrettslag, klubber og 
«møteplasser» tilslutter seg, for sunne rammer innen gaming og e-sport. 

v ICB vil initiere og finansiere ny forskning rundt gaming og e-sport og vil samarbeide 
med andre regionale og nasjonale forskningsinstitusjoner.  
 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 

Bakgrunn 
 
Funn fra barn og mediaundersøkelsen fra 2018 viser at 96 % av gutter og 63 % av jenter i 
alderen 9-18 år gamer i Norge1. 
 
Gaming er en samlebetegnelse for forskjellige data- og konsollbaserte spill. Det primære mål 
med gaming er underholdning. Gaming dekker altså hobbybasert elektroniske/digitale spill, 
enten gjennom konsoller, pcer, mobiltelefoner eller andre medium. 
 
E-sport er satt sammen av ordene elektronisk og sport og er den organiserte form av pc- eller 
konsollspill som konkurranseform, med turneringer, tilskuere, premier og rangering av 
spillerne. Sånn sett skiller dette seg fra gaming.  
 
Gaming og e-sport har i stor grad vært egenorganisert aktivitet frem til 2019 i Norge. Det har 
vært en stor stigning i bruken av internettbaserte dataspill, hvor spilleren inngår i et globalt 
spillerom, som en del av et større team. Populære spill er Fortnite, Counter Strike, League of 
Legends og World of Warcraft. Lojalitet overfor teamet og den konstante mulighet for 
utvikling av ferdigheter gjør at man som gamer vil øve mye. Noen svært få av gamerne blir 
proffe e-sport utøvere og kan leve av hobbyen sin.  
 
I dette strategidokumentet definerer vi gaming som egenorganisert aktivitet, og e-sport som 
gaming i konkurranseform. E-sport kan derfor være både en bredde- og topp aktivitet.  
 
Det har lenge vært et negativt fokus på gaming og e-sport, og til dels tror vi dette handler om 
for lite kunnskap om positive sider ved gaming og e-sport. Mange har et stereotypt bilde av 
gamere knyttet til usunt kosthold og asosial adferd. For noen kan dette være tilfellet, men for 
andre er det en meningsfull fritidsaktivitet ved siden av andre fritidsaktiviteter. I tillegg har vi 
de som konkurrerer, legger ned mye gamingrelatert ferdighetstrening, fysisk trening og spiser 
sunt for å bli best mulig.  
 
Idrettscampus Bergen (ICB) har vedtatt gaming og e-sport som et satsningsområde og ønsker 
og forankre en strategi som favner bredt. Strategien skal strekke seg på tvers av 
samfunnssiloer fordi barn og unge lever på tvers av idretten, helsevesen, 
utdanningsinstitusjonene og forvaltning. Denne strategien er derfor utviklet gjennom et 
samarbeid mellom Vestland idrettskrets, Sportsklubben Brann, Olympiatoppen Vest, Helse 
Bergen, Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Bergen kommune og Vestland 
fylkeskommune.  
 
ICB vil først og fremst gjennom et sosialt perspektiv (barn og unges sosiale og personlige 
utvikling) utforske mulighetene som ligger innenfor gaming og e-sport feltet. ICB vil også 
være med å vise vei for utviklingen på denne arenaen for å ivaretar hele mennesket og deres 
nærmeste. Det er grunn til å tro at de fleste foreldre ikke har nok kunnskap om, og forstår 
verdien av gaming for dagens unge2.  
 
Gjennom strategidokumentet ønsker ICB å ha fokus på sunne og fysisk aktive gamere- og e-
sport utøvere. For at dette skal bli en meningsfylt breddeaktivitet på linje med de tradisjonelle 

 
1 https://medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/dataspill-tallgrunnlag-
februar-2018.pdf 
2 https://www.nrk.no/dokumentar/xl/forst-da-mats-var-dod_-forsto-foreldrene-verdien-av-gamingen-hans-
1.14197198 



 

 
 

idrettene er det viktig at vi får kunnskap om både fordeler og utfordringer på feltet og jobber 
sammen som samfunn for å skape oppbyggende fellesskap.  
 
Fokuset i første omgang er på de som ikke konkurrerer, altså bredden, men med et parallelt 
blikk på e-sport og talentutvikling. ICB ønsker et bredt og tett samarbeid med aktører både 
lokalt og nasjonalt innen gaming og e-sport. ICB skal drive kunnskapsinnhenting, 
kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling til idretten, foreldre, lærere og gamerne selv. 
Målet er å skape aktive gamere som har en sunn og balansert livsstil i et fellesskap med andre, 
der fysisk aktivitet, søvn og sunt kosthold står sentralt. ICB ser til Danmark for inspirasjon og 
ønsker å gjøre dette etter modell fra Danmark og i samarbeid med DGI E-sport, Danmark.  
 
Nye Vestland fylkeskommune har gjort et politisk vedtak på å lage en strategi for satsingen på 
gaming og e-sport. Vestland fylkeskommune som en viktig aktør i ICB stiller seg bak den 
samlede gaming og e-sportstrategien i dette dokumentet.   
 
Høringsutkast av strategidokumentet har vært på intern høring hos aktørene i ICB, med frist 
15.januar 2020. Strategidokumentet er bearbeidet og innspillene til dokumentet er tatt til 
etterretning. 

E-sport i Danmark 
 
I Danmark ble det i april 2019 lagt frem en nasjonal strategi for e-sport.   
Med denne strategien ønsker den danske regjeringen å understøtte e-sportens utbredelse – 
både som aktivitet i sunne miljøer og fellesskaper og som drivkraft for vekst og flere 
arbeidsplasser. I den danske regjeringens dialog med e-sportens aktører er det identifisert en 
rekke utfordringer på forskjellige områder. E-sporten skal integreres mer i foreningslivet, sånn 
at talentutviklingen både for bredde og elite styrkes, og sportens integritet sikres. Videre skal 
det være gode muligheter for danske gründere, investorer og virksomheter til å utvikle e-
sporten og e-sport events kommersielt i Danmark. 
 
Den danske regjeringen har valgt å styrke Danmark som e-sportsnasjon og har i den 
forbindelse satt av kr.10 mill. fra 2019-20223.  
 
Den «danske» modellen 
 
ICB betegner den «danske» modellen som den måten DGI har organisert gaming og e-sport 
inn i foreningslivet på, gjennom idrettslag eller klubber i Danmark. Danmark ligger noen år 
foran Norge med hensyn å få gaming og e-sport inn i en sosial setting. 
 
Idretten i Danmark er annerledes organisert enn i Norge. I Danmark har de to idrettsforbund, 
Danmarks idrettsforbund (DIF) og Danske gymnastikk og idrettsforeninger (DGI).  
DGI har en bedre strukturell overbygning som støtte opp om og stimulerer til nytenkning og 
kreativitet innen nye trender og idretter. Denne strukturen fins ikke i Norge.  
DGI er et idrettsforbund som jobber tett på idrettsforeningene. De hjelper med å starte opp 
foreninger og utstyre foreningene med kurs og rådgivning som gjør at de rustet til å beholde 
og skaffe nye medlemmer. For å få tilskudd og kunne leie lokaler fra det offentlige må 
foreningene være det man kaller folkeopplysende foreninger i henhold til 

 
3 https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Publikationer/2019/National_strategi_for_esport_2019.pdf 



 

 
 

folkeopplysningsloven. Dette gjør at man får flere foreninger og andre typer foreninger enn 
det man åpner opp for innen DIF som er Danmarks svar på Norges Idrettsforbund (NIF).  
DIF anerkjenner e-sport som en del av ungdomskulturen og vedtok 4.mai at DIF skal ha e-
sport som et satsingsområde, men ikke som et eget forbund. E-sport satsingen skal omhandle 
e-sport i form av sportsspill og som et redskap for å rekruttere flere inn i den organiserte 
idretten generelt. Flere særforbund er allerede godt i gang med et slikt arbeid. Danmark har et 
eget e-sportforbund på siden av DGI og DIF, «Esport Danmark» som skal ivareta de 
overordnede interessene til e-sporten4. DGI og DIF samarbeider med Esport Danmark og har 
som mål å gjøre Danmark til et av verdens førende land innenfor e-sport både organisatorisk 
og sportslig og lanserte 27. januar 2020 sin nye strategi «E-sportens uforløste potensiale».  
 
DGI er ikke opptatt av om det blir kalt en sport eller idrett. For DGI er det viktig at dette er en 
meningsfylt aktivitet og at det er en del av ungdomskulturen. DGIs formål og organisering er 
derfor en god måte å bygge ut bredden av e-sport i Danmark5. DGI har 14 landsdelsforeninger 
og et landskontor gjør at er har en landsdekkende felles politikk for e-sport. Denne når bredt 
ut og samler klubber og miljø. I Norge per mars 2020, har vi ikke et ikke har noe tilsvarende 
organisasjonsledd som ivaretar nye aktiviteter/trender som ikke er en del av den tradisjonelle 
idretten.  
 
E-sporten er fortsatt preget av store kommersielle interesser. DGI ønsker å ta fokuset bort fra 
de store pengepremiene/økonomien i e-sport og heller fokusere på turneringer og events som 
handler om å spille for felleskapet og æren i seg selv.  
 

Gaming og e-sport i Norge 
 
Gaming og e-sport i Norge er fragmentert med hensyn til felles fokus og organisering. Det 
finnes mange aktører innen gaming og e-sport, men den samlede slagkraft for å kunne jobbe 
for gaming og e-sport som en aktivitet eller idrett, mangler. Det finnes per 2019 ingen 
overordnet struktur for organisering av aktiviteten, selv om det er mange aktører som hver for 
seg driver med spillutvikling, gaming og e-sport. I 2010 ble gjort et forsøk på å danne et e-
sport forbund i Norge. Dette forbundet var ikke operativt før et initiativ til rebooting ble tatt i 
oktober 20196. 
 
Gaming er en meningsfylt aktivitet for veldig mange barn og unge, og når så mange barn og 
unge driver med gaming må dette tas på alvor. Gaming er kommet for å bli.  
 
Nasjonal dataspillstrategi i Norge 
 
Regjeringen og kulturdepartementet la den 4.september 2019 frem Spillerom - 
Dataspillstrategi 2020-20227 hvor målet er å løfte frem gamingkulturen og utvikle norsk 
næringsliv slik at Norge får en spillbransje som hevder seg internasjonalt. 
 
 
 
 

 
4 https://esd.dk/ 
5 https://www.dgi.dk/esport/esport 
6 https://e-sportforbundet.no/index.html 
7 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/spillerom--norges-forste-dataspillstrategi-er-lansert/id2667484/ 



 

 
 

Det er satt fire hovedmål for dataspillpolitikken: 
 

• Et variert tilbud av norske dataspill av høy kvalitet 
• En profesjonell og mangfoldig dataspillbransje 
• Gjennomslagskraft for norske dataspill 
• En inkluderende og tilgjengelig dataspillkultur 

 
«Dataspill er mye forskjellig. De fleste spill har likevel til felles at spilleren må ta aktive 
valg, ta stilling til dilemmaer og møte konsekvensene. Forestillingen om den passive 
dataspilleren er misforstått. Som spiller er du aktiv. Du må stadig utfordre og bli 
utfordret. Dataspill er kunstuttrykk. De beste dataspillene lar oss se verden med nye øyne. 
Det kan gi unik innsikt i andres situasjon og det kan lære oss om oss selv»….. 
«Regjeringen skal de neste tre årene bidra til å løfte dataspill – som kulturuttrykk, næring 
og fritidsaktivitet». - Trine Skei Grande. 

 
Dataspillstrategien gir et bilde av områder der dataspill utgjør en vesentlig positiv og viktig 
del av for eksempel læring. Dataspill kan bidra til teknologisk utvikling på en rekke områder 
og det er et hav av muligheter hvor dataspill kan benyttes i læring, forskning etc.  
 
Dataspill er ikke bare et kunstuttrykk. Det er også en viktig fritidsaktivitet som relateres både 
til kultur og idrett. Dataspillstrategien fremhever at det er viktig at det skapes møteplasser for 
gamerne. Regjeringen stadfester at gaming er en meningsfylt aktivitet for veldig mange barn 
og unge og støtter opp om at det fra kommunenes side aktivt tilrettelegges for fysiske 
møteplasser. Per i dag ligger det ingen midler eller koordinering av dette skjæringsfeltet 
mellom kultur og idrett fra regjeringens side.  
 
E-sport nevnes i dataspillstrategien, men bygger i hovedsak videre på etablerte initiativ og 
mål, slik som Norsk Tippings oddspilling på e-sport. Det vil ikke bevilges egne midler til 
bransjen.  
 
Det mangler i dag en overbyggende struktur for ivaretagelse av gaming og e-sport. 
Regjeringen skal i løpet av 2019 og 2020 legge frem flere meldinger som er relevante for 
dataspill. Temaene vil forhåpentligvis bli berørt der. Kulturdepartementet skal sammen med 
kunnskapsdepartementet i 2020 lage en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. 
 
Organisasjonene Ungdom og fritid, UKM – Ung kultur møtes, KANDU – Norsk dataungdom 
og Tverga – ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, har gått sammen om en 
satsing på møteplasser for datakultur. Organisasjonene har fått støtte fra Landsrådet for 
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner til å gjennomføre et forprosjekt i 2019 for å 
kartlegge behovene for møteplasser.  
 
I tillegg til regjeringens dataspillstrategi vedtar politiske partier egen partipolitikk for 
dataspill. Eksempler på dette er blant annet Arbeiderpartiet som har som mål å løfte spill som 
blant annet kultur, sport og læring. FrP vil legge til rette for at Vestland skal bli best i verden 
på e-sport gjennom å legge til rette for satsning gjennom å engasjere foreldre, politikere, 
organisasjonslivet og sponsorer. FrP løfter spesifikt frem behovet for veiledning og 
oppfølging knyttet til fysisk-, mental og datatrening for at ungdommenes kropper skal fungere 
optimalt. 
 



 

 
 

ICB ønsker et fokus på skjæringsfeltet mellom kultur, idrett og folkehelse i forhold til 
aktiviteter som gaming og e-sport. Idretten kan og bør melde seg på da vi spår, basert på 
erfaringer fra Danmark og Norge så langt, at de fleste møteplassene innen gaming og e-sport 
vil kunne oppstå rundt idrettslag. 
 
Fokuspunkt: 
 

v ICB vil samle energien med alle sine samarbeidsaktører og være i førersetet for en 
retning på en sunn utvikling av gaming og e-sport i Vestland fylke og nasjonalt. 
 

v ICB vil bidra til å skape møteplasser slik at flere får oppleve glede i gaming, fysisk 
aktivitet og sunt kosthold på tvers av alder, kjønn, etnisitet, fysisk form, sosial 
bakgrunn og funksjonsnivå. ICB vil samle og samarbeide med sentrale aktører om 
konkrete behov for møteplasser og mestringsarenaer for gaming og e-sport i Vestland 
fylke. 
 

v ICB vil være tydelig i skillet mellom tredelingen gaming som breddeaktivitet, e-sport 
som breddeaktivitet og e-sport som toppidrettsaktivitet. 

 

Positive effekter av gaming og e-sport 
 
Gaming som læringsressurs i skolen 
Det er store muligheter knyttet til gaming som læringsressurs i skolen. Å game kan bidra til 
kritisk refleksjon rundt konsekvenser av valg, det kan utvikle elevenes tekniske ferdigheter og 
forståelse, bedre språkkunnskaper og gi elevene en dypere forståelse av et fag. Flere skoler 
har ansatt egne pedagoger på spill for å bruke spill som pedagogisk verktøy. Forskning viser 
at dataspill er en arena som elever med læringsutfordringer deler med sine jevnaldrende. 
Elever med læringsutfordringer skiller seg lite fra gjennomsnittseleven når det kommer til 
bruk av spill. Elevene finner det motiverende, klarer å konsentrere seg over lengre tid og 
opplever mestring8. Det er flere gode grunner til å la barna drive med gaming9. 
 
Gaming er sosialt 
Gamerne kommuniserer og samarbeider over nett. Og dersom gamerne møtes fysisk blir dette 
også en viktig sosial arena der sosiale kompetanser utvikles.  
 
Kjempe for tingene 
De som gamer opparbeider en vilje til å øve og til å prøve helt til man klarer utfordringene. På 
denne måten kan de utvikle fighterevne som kan være nyttige ellers i livet. 
 
Man blir omstillingsparat 
Å sette seg inn i et nytt spill er å sette seg inn i et helt nytt system. Man skal lære nye regler, 
nye nettverk og nye systemer, og dette er noe gamerne blir gode til å navigere i. Mange av 
disse kompetansene etterspørres i nåtidens og fremtidens arbeidsmarked.  
 

 
8 https://www.regjeringen.no/contentassets/42ac0925a3124828a2012ccb3f9e80c9/spillerom---dataspillstrategi-
2020-2022.pdf 
9 https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/4-gode-ting-gaming-goer-dit-barn 



 

 
 

Hjelp er noe man selv finner 
Spillene krever at man må finne den riktige hjelpen og dette må man finne hos andre gamere 
online. Man får et bredt nettverk som man kan søke hjelp hos i stedet for at hjelpen kommer 
til en. 
 
Gaming og e-sport som inkluderingsarena 
Gaming kan for barn som faller utenfor også være en viktig inkluderingsarena. Energisenteret 
for barn og unge ved Helse Bergen har satt i gang E-LAN. E-LAN er et nyskapende tilbud 
med brukeren og familie og venner i fokus. Mange barn og unge som opplever utenforskap og 
som står i fare for en ensom tilværelse i tradisjonell idrett, opplever ofte inkludering og 
mestring i spillverdenen. Dette kan være utfordrende for foreldre og omgivelser å forstå 
viktigheten av. Derfor må vi jobbe med forståelse, interesse og aksept for å bygge allianse 
med barn og unge i sårbare situasjoner. 
 
Energisenterets areal blir 1-2 dager, 2-3 ganger i året tilrettelagt for gaming og fysisk 
aktiviteter gjennom VR-spilling, klatring, basseng, spillbasert sykling etc. og foreldre og 
venner involveres gjennom samtaler og foredrag med fokus på aksept, forståelse, deltakelse 
og grensesetting for gaming10. Å game kan være både underholdning og opplevelser. Å game 
kan oppmuntre til nysgjerrighet og kreativitet, og man kan lære samarbeid og planlegging. 
Det kan være mye læring i gaming og for mange kan dette være et særdeles viktig fellesskap 
og en arena for sosial interaksjon med andre. 
 

Utfordringer innen gaming og e-sport 
 
Selv om det er mye positivt ved gaming anbefales det at man i familien avtaler grenser for 
hvor mange timer barna kan spille per dag for å skape en balanse i livet. Det er vanskelig å 
sette et spesifikt timeantall, for dette avhenger av mange faktorer, for eksempel barnets alder 
og hvilke aktiviteter de ellers er involvert i løpet av hverdagen. Det er viktig at foreldre 
engasjerer seg i dette og tar et standpunkt til det.  
 
Et fokus på en god balanse mellom gaming, søvn, kosthold og fysisk aktivitet er sentralt i 
dette strategidokumentet. 
 
Gaming er i tillegg til å være en meningsfylt aktivitet, også forbundet med store kommersielle 
interesser og uønskede elementer som gambling og spillavhengighet, samt usunn livsstil. 
Dette er utfordringer som det er viktig å ta tak i. Dette gjør at det er behov for å vise og få 
anerkjent de gode sidene ved gaming. 
 
Skolene har begynt å ta i bruk dataspill i undervisningen i skolen, men det er fortsatt slik at 
læring gjennom spill er kontroversielt. Forskerne tror forklaringen ligger delvis i den tidels 
negative måten gaming har blitt omtalt i media gjennom mange år. 
 
Utfordringene innen gaming og e-sport er på mange måter de samme utfordringene som innen 
tradisjonell idrett.  
 

 
10 https://helse-bergen.no/nyheiter/suksess-for-elan-i-energisenteret 



 

 
 

Folkehelse 
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller 
lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer 
som direkte eller indirekte påvirker helsen11.  
 
Gamermiljøene forteller oss at mange barn og unge som trekkes mot gaming har hatt dårlige 
opplevelser med bevegelse og idrett. At gamere og e-sport utøvere finner glede i fysisk 
aktivitet som gagner deres utvikling som gamere vil trolig kunne gi gode gevinster for 
folkehelsen. 
 
Gambling  
Gambling defineres som spill om penger, f.eks. sportsbetting, skrapelodd og poker. De fleste 
barn og unge gambler primært for å bli underholdt og oppleve spenning f.eks. sammen med 
venner. I følge Center for ludomani i Danmark spiller stadig flere barn og unge pengespill, 
tross en 18 års aldersgrense. Dette er noe vi må ha fokus på i Norge fremover. 
 
Spillavhengighet 
Overdreven og problemskapende spilladferd kan ha negative konsekvenser. Verdens 
Helseorganisasjon har vedtatt dataspillavhengighet som en offisiell diagnose fra og med 2022. 
I mange familier er dataspill en kilde til konflikt og frustrasjon for foreldre som mener de 
unge spiller for mye. Konfliktnivået kan forsterkes dersom foreldrene oppfatter spill som en 
inaktiv og usosial aktivitet. Det hevdes imidlertid at få av de som gamer utvikler problematisk 
spilladferd. For de aller fleste spillere vil dataspill være en kilde til inspirasjon, underholdning 
og bekjentskaper verden over12. 
 
Doping  
Doping er en utfordring i e-sport. Dersom e-sporten skal tas seriøst som en utviklende 
aktivitet for barn og unge eller toppidrett er det viktig å snakke om, og kartlegge dopingbruk.  
Det har tidligere vært diskutert om adderall, ritalin og concerta bør forbys i e-
sportkonkurranser. Disse legemidlene står på dopinglista til Antidoping Norge og er forbudt å 
bruke i norske idrettskonkurranser. E-sportspillere som inntar adderall eller ritalin får bedre 
reaksjonsevne og refleksene skjerpes. Det gir fordeler i en konkurranse hvor millisekunder 
skiller seier fra tap, og hvor forskjellen på første- og andreplass utgjør hundretusenvis av 
kroner. Det er likevel ikke uproblematisk å forby dette da det er legemidler til personer med 
blant annet ADHD. Det vil derfor være sentralt å samarbeide med antidoping Norge for en 
dopingfri e-sport på fair vis. 
 
Kampfiksing 
Manipulering av software, hacking i konkurranser, sabotasje av internettforbindelser, 
identitetsforfalskning, kampfiksing og e-spionasje er vanlige måter å jukse på i e-sportens 
verden. Det er for eksempel ikke uproblematisk at Norsk Tipping ønsker å sette e-sport på 
oddskupongen, fordi mulighetene til kampfiksing er langt større i e-sport enn i tradisjonell 
idrett. En utbredt form for kampfiksing er når utøvere bevisst forsøker å underprestere i 
konkurranser for å tjene penger. Norske utøvere har blitt tatt for denne typen fusk.  
  

 
11 https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/id10877/ 
12 https://www.regjeringen.no/contentassets/42ac0925a3124828a2012ccb3f9e80c9/spillerom---dataspillstrategi-
2020-2022.pdf 



 

 
 

Hardt språk og trakkasering – toxicity 
I enkelte spill er skitten ordbruk og trakassering en utfordring som kan gjøre at spesielt jenter, 
homofile og funksjonshemmede ikke vil være en del av gamingmiljøet. Forskning på dataspill 
og kjønn viser at kvinnelige spillere møter andre forventninger og reaksjoner i spillet enn 
menn. Kvinner som spiller med andre spillere over nett er mer utsatt for verbal og visuell 
seksuell trakassering enn menn. En inkluderende gamingkultur forutsetter at fordommer 
motvirkes og mangfold etterstrebes – i spill og blant spillere. Gjennom dataspillstrategien 
«Spillerom» ønsker regjeringen en spillbransje med fravær av seksuell trakassering og 
hatefulle ytringer i bransjen og i spillene, ytringer som potensielt kan begrense enkelte 
gruppers deltakelse. Språket og omgangsformen i deler av gamingkulturen kan virke støtende. 
Skjellsord på kvinner, homofile og personer med funksjonsnedsettelser som spiller er særlig 
utbredt13. For tiden jobber CS:GO med en ny funksjon som skal gjøre det vanskeligere for 
personer som trakasserer andre. Når denne funksjonen vil være ferdig utviklet er uvisst14.  
 
«Snakk om spill» er Medietilsynets forebyggende kampanje som gir råd og veiledning til 
foreldre. Foreldre oppfordres til å snakke om, bry seg og veilede barn og unge på en god måte 
i deres digitale mediehverdag. På snakkomspill.no15 kan foreldre få råd og informasjon om 
blant annet konflikthåndtering rundt dataspill, når varsellampene bør lyse og hvor de kan få 
hjelp ved behov. Det er viktig at voksne som er i kontakt med barn og unge har et visst nivå 
av kunnskap om dataspill og kan engasjere seg i barnas spillvaner. Kampanjen er et samarbeid 
mellom Medietilsynet og Lotteri- og stiftelsestilsynet gjennom Handlingsplanen mot 
spilleproblemer. 
 
Økonomi 
Økonomi kan også være en begrensende faktor som bidrar til å opprettholde sosial ulikhet. 
Spillutstyr kan i seg selv være dyrt og utilgjengelig for personer med lav inntekt. I tillegg er 
det en del dataspill som gjør det mulig å kjøpe fordeler i spillet, som klær, utstyr, våpen, 
karakterer eller digital valuta. Slike mekanismer kan være med på å skape et økonomisk 
klasseskille i spillene og bidra til at spillere ikke har like forutsetninger for å delta og å vinne. 
Tilgjengelig utstyr som datamaskiner og konsoller i bibliotek og andre steder der gamere 
møtes, kan være med på å motvirke sosiale og økonomiske forskjeller innen gaming.  
 
ICB ønsker i samarbeid med andre aktører og tiltak å samle og dele kunnskap for å forebygge 
utfordringene listet over. Når det gjelder spillutviklingsindustiren vil det være viktig med et 
godt samarbeid mellom spillutviklerne, brukerne av spillene og regjeringens spillpolitikk. 
Norges e-sportforbund vil være en sentral samarbeidspartner i dette arbeidet 
 
 
Fokuspunkt: 

 
v ICB vil sette gaming og e-sport inn i en større sosial setting og vil fronte en sunn 

gaming- og e-sport kultur for alle barn og unge, med et spesielt fokus på økonomi som 
en barriere. 
 

v ICB vil ha et særlig fokus på gaming og e-sport for jenter. 

 
13 https://ranano.no/doping-og-juks-i-e-sport-kjente-problemer-nytt-felt/02.11-01:01 
14https://www.gamer.no/artikler/slik-skal-cs-go-gjore-livet-vanskeligere-for-spillere-som-trakasserer-
andre/484799 
15 https://snakkomspill.no/ 



 

 
 

 

Etisk gaming og e-sport 
 
«Etisk e-sport» er et sett med etiske spilleregler som har til hensikt å skape gode og sunne 
rammer for e-sporten i Vestland, og ICB foreslår at dette som en nasjonal modell for alle 
sosiale gaming og e-sport arenaer. De etiske spillereglene tar stilling til verdier og holdninger 
som gaming og e-sport ønsker å bygge fremtiden på, og som kan gi en e-sport i balanse. Ved 
å tilslutte seg «Etisk e-sport» viser foreldre, samarbeidspartnere, sponsorer og spillere at det er 
mulig å drive med e-sport i et trygt og sunt miljø. «Etisk e-sport» er en frivillig 
merkeordning/stempel på at man ved oppstart av e-sport i en klubb står i front for at man 
skaper noen trygge rammer for hvordan e-sporten skal fungere. Etisk e-sport er inspirert av 
arbeidet i DGI i Danmark med deres etiske kodeks16. ICB har inngått en formell avtale med 
DGI om rettigheter til deres materiale «hvordan få suksess med e-sport» og vil være det 
nasjonale kontaktleddet til DGI i Danmark. Dette fordi DGI får mange henvendelser fra 
Norge, og det er derfor ønskelig å samle dette.  
 
Spillereglene tar høyde for de største fallgruvene for gamingen og e-sporten, og skal bidra til 
å: 
 

• Skape positive felleskaper 
• Gi gaming og e-sporten et sunt fundament, hvor spillernes sunnhet og trivsel er i fokus 
• Skape den beste talentutvikling innenfor e-sporten 
• Utvikle e-sporten på en ansvarlig måte 
• Skape gode rammer for frivillige i klubber/idrettslag 

  

 
16 https://www.dgi.dk/esport/esport/vejledninger-og-guides/etisk-kodeks/fysisk-og-mental-sundhed 



 

 
 

Fysisk og mental sunnhet (kost, bevegelse, 
hvile og trivsel) 
 

ü Søvn og sunne kostvaner er viktig 
for å sikre fokus og energi til å 
kunne prestere i skolen og/eller på 
arbeid. Spillerne skal ha en 
døgnrytme som ikke er på 
bekostning av et sosialt og faglig liv 

ü Gaming og e-sport bør suppleres 
med bevegelse 

ü Det skal være fokus på spillernes 
generelle trivsel og på å skape gode 
fellesskaper 

 
 
 
 
 

Fairplay (et fundament for e-sportens 
ånd) 
 

ü Vi jukser ikke, når vi spiller – 
hverken i spillet eller utenfor spillet 

ü Doping tolereres ikke 
ü Ulovlig atferd, som f.eks. å spille på 

egne kamper tolereres ikke 
ü God sportsånd er en del av e-sporten. 

Det betyr at vi snakker pent til, og 
om hverandre, også når spillet blir 
intenst 

ü E-sport skal være inkluderende, og 
derfor er alle former for 
diskriminering uakseptabelt 

ü Fairplay skal snakkes om i miljøet, 
og skal være en del av ryggraden i 
miljøet. Den enkelte spiller skal stå 
for sine egne handlinger og utvise 
fairplay  
 

En e-sport uten ….alkohol, energidrikk 
og narkotiske stoffer 
 

ü Euforiserende stoffer er bannlyst i 
forbindelse med e-sport 

ü Barn og unge under 18 år skal ikke 
drikke alkohol. Alkohol hører ikke 
sammen med e-sport – hverken 
under trening eller til kamp 

ü Barn og unge under 18 år skal ikke 
røyke eller snuse. Dette hører ikke 
hjemme i klubben eller idrettslaget 

ü Barn og unge under 18 år skal ikke 
drikke energidrikk. Energidrikk bør 
generelt inntas med måte 

 
 
 

Gambling (betting (odds), skinbetting og 
matchfiksing) 
 

ü Barn og unge under 18 skal ikke 
gamble, og det hører ikke hjemme i 
klubb- og eller idrettslivet 

ü Skinbetting er ulovlig og må ikke 
finne sted i e-sport 

ü Trenerne må ikke oppfordre til 
gambling og bør snakke om 
baksidene ved gambling 

ü Klubben og/eller foreningen skal 
sikre at spillerne får den nødvendige 
hjelp, hvis de har problemer med 
gambling 

 
 
 
 
 
 

 
Turneringer/konkurranser, events og LAN  
 

ü Arrangører bør forholde seg aktivt til de ovenstående fire punkter og lage en plan 
for hvordan det skal fungere i praksis 

ü Arrangører skal ta seg av spillere under 18 år og herunder ta stilling til om reglene 
for henholdsvis tilskuer og utøvere overholdes 
 



 

 
 

Fokuspunkt: 
 

v ICB vil i samarbeid med andre relevante lokale og nasjonale aktører utarbeide 
undervisningspakker til skoler, kulturinstitusjoner, idretten, foreldre, lærere og 
gamerne selv. 
 

v ICB vil arbeide for at kommuner i Vestland fylke prioriterer og setter av midler til 
møteplasser for gamere. 

 

Prosjektet Aktive gamere 
 
Prosjektet Aktive Gamere er et sentralt delprosjekt i hele gaming og e-sportstrategien som her 
legges frem. Målet med prosjektet er å få gamere og e-sportsinteresserte ut av gutte- og 
jenterommene og inn i positive felleskaper sammen med andre med samme interesse. Ved å 
informere og legge til rette for en gaming og e-sportkultur med fokus på balanse i livet, og der 
søvn, kosthold og fysisk aktivitet fokuseres som en naturlig og viktig forutsetning for å 
prestere, tror vi at dette kan være med til å bidra til en større aksept og forståelse for denne 
ungdomskulturen. 
 
ICB vil koble den politiske satsningen kultur og næring med idrett og helse. En slik kobling 
kan være nøkkelen for suksess på dette feltet, da dataspill anses å være en stor ny næring, en 
kunstform og en fritidsaktivitet. Samtidig er dette verdens raskeste sport og potensielt en ny 
fremtidig idrett, og til slutt en folkehelseutfordring på grunn av langvarig sitting og fysisk 
inaktivitet av Helsedirektoratet. Dette kommer fort og det er viktig at samfunnet ikke kommer 
bakpå i ivaretagelse av alle aspektene ved dette.  
 
Målsettingen er på sikt å samle kompetanse på tvers av idretten (med kompetanse på fysisk 
aktivitet og trening), kulturfeltet (spillbransjen og biblioteker som kulturarena for 
allmennheten) og helsevesen (med kompetanse på fysisk og psykisk helse) og samhandle for 
ivaretakelse av sluttbrukerne av dataspill – gamerne. 
 
Målgruppene for prosjektet er: 
  

• Gamere og e-sport utøvere mellom 9-18 år 
• Foreldre, omsorgspersoner og lærere 
• Idretten og kulturinstitusjoner 

 
Skolen er en viktig arena for inkludering og utjevning av sosiale forskjeller og det vil derfor 
være viktig for prosjektets del at skoler og lærere vil ta imot tilbud om å få besøk av «Aktive 
gamere» teamene. 
 
Prosjektet ønsker i kraft av den samlede kompetansen hos aktørene i Idrettscampus Bergen og 
andre aktører innen gaming og e-sport å bygge en pilotmodell for kunnskapsformidling hvor 
målgruppene er gamere, foreldre og idretten og andre aktører i samfunnet generelt.  
 
Idrettscampus Bergen har i kraft av sine aktører (Brann, Olympiatoppen Vest, Vestland 
idrettskretsen, UiB og HVL, Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Helse Bergen) 
en unik kompetanse med mulighet for å bygge opp en modell for å sikre at samfunnet får 
aktive gamere. Det finnes en rekke aktører som har noe med gaming å gjøre i Vestland. Noen 



 

 
 

utvikler spill og noen jobber for at barn og unge skal ha et sted å møtes for å game. Det vil 
være interessant å koble både spillutvikling og gaming og e-sport som aktivitet, tettere 
sammen for å sikre en sunn utvikling for feltet som helhet. 
 
Infrastrukturen og kompetansen er på plass og prosjektet ønsker å bygge Aktive Gamere 
basert på erfaringer etter det Idrettscampus Bergen kaller den «danske» modellen hvor etikk, 
fair play, ansvar, doping, helse, spillavhengighet, fysisk aktivitet og positivt fellesskap bygges 
inn i noen etiske rammer. Toppidrett og talentutvikling i et e-sport perspektiv er ikke fokus 
her. Dette vil selvsagt kunne ha et parallelt fokus dersom det finnes ressurser, både 
økonomisk og menneskelig til å utføre en slik satsing. Vi anser Norges e-sport forbund for å 
være en sentral aktør på dette området.  
 
Aktive Gamere hjemmeside og team 
De etiske rammene, informasjon og opplæring skal formidles gjennom www.aktivegamere.no 
og av «Aktive Gamere» team. Teamets medlemmer vil være en nøye og bredt sammensatt 
gruppe for å nå flest mulig av målgruppene i prosjektet. Rollemodeller som selv er gamere 
eller e-sport utøvere, helsepersonell som kan formidle kunnskap om gaming og folkehelse, 
forskere som kan formidle oppdatert kunnskap på en folkelig måte og idrettsfaglige personer 
med fokus på tilrettelegging av aktiviteter og mestringsopplevelse.  
 
Teamene som reiser rundt vil ha fokus på fysisk aktivitet, sunne kostholdsvaner og behovet 
for søvn når en gamer. Dette må formidles og utformes på en slik måte at det blir en naturlig 
og positiv del av gaming- og e-sport kulturen. Dette mener vi formidles best gjennom 
rollemodeller som selv gamer og har balanse mellom disse elementene. Dette mener vi 
idretten kan og bør være en del av, basert på idrettens viktige posisjon i samfunnet, idrettens 
verdigrunnlag og det faktum at de fleste sosiale gaming og e-sport arenaene i fremtiden vil 
kunne være tilknyttet idrettslag. 
 
Forskning 
Parallelt med dette kommer ICB til å jobbe med kunnskapsinnhenting gjennom 
dokumentasjon, kartlegging og forskning på temaene introdusert over. Idrettscampus Bergen 
har tilknyttet seg kompetanse internt fra UiB, HVL, NTNU og Nord Universitet.  
 
Så langt har forskningen på gaming og e-sport vært preget av et problemfokus. ICB ønsker 
gjennom sitt forskningsinitiativ å bringe aktører sammen og sette fokus på gaming og e-sport 
som en arena for glede, mestring, inkludering og nye fellesskap innen idrett, fysisk aktivitet 
og folkehelse. Gaming kan være en arena hvor barn som har falt utenfor kan komme inn i 
samfunnet igjen og vi ønsker å utforske idrettens klubbhus og kulturinstitusjoners opprettelse 
av gamingtilbud som en ny og spennende møteplass.  
 
Tema som er spesielt aktuelle å frembringe ny kunnskap på kan deles i to: 

1. Gamere og foreldre – spillevaner, fysisk aktivitet, søvn, prestasjon, regulering fra 
foreldre etc. 

2. De mest aktive – elever ved e-sport linjer på videregående skoler – fysisk 
aktivitetsnivå, søvn, prestasjoner etc. 

 



 

 
 

Handlingsplan mot spilleproblemer benevner en rekke områder der det er behov for mer 
kunnskap og forskning, og Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)17 
vil her være en viktig bidragsyter. 
 
Fokuspunkt: 
 

v ICB ønsker å være samlende for alle aktører innen gaming og e-sport i Vestland fylke 
og tilby hjelp og kompetansedeling til aktører som ønsker å starte opp møteplasser for 
gaming eller e-sportklubber, på linje med det som DGI tilbyr i Danmark. 

 
v ICB vil opprette «Aktive Gamere» team som skal reise rundt med 

undervisningspakker tilpasset de ulike målgruppene for prosjektet.  
 

v ICB oppretter nettsiden www.aktivegamere.no for å samle og spre kunnskap til et 
bredt publikum, gi informasjon om aktiviteter og være et kontaktpunkt for bestilling 
av teambesøk. 
 

v ICB vil utvikle etiske spilleregler og grunnlagsmateriale som idrettslag, klubber og 
«møteplasser» tilslutter seg, for sunne rammer innen gaming og e-sport. 
 

v ICB vil initiere og finansiere ny forskning rundt gaming og e-sport og vil samarbeide 
med andre regionale og nasjonale forskningsinstitusjoner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 https://www.uib.no/spillforsk 



 

 
 

Koordinering og utarbeidelse av strategidokument, Bergen 23. mars 2020  

Nina Iren Øverberg, selvstendig idrettskonsulent i Konsulentfirmaet Øverberg koordinerte 
utarbeidelse av strategidokumentet på oppdrag fra Idrettscampus Bergen.  

Innholdet ble utarbeidet i samarbeid med Silje Mæland, daglig leder og Robert Brankovic, 
prosjektmedarbeider, Idrettscampus Bergen.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


