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Agenda för dagens möte
• Inledning (varför, presentation/incheckning)

• Boo FF:s värdegrundsarbete
• Trygg förening, FN:s barnkonvention etc

• Boo FF:s värdegrund och värdegrundsarbete

• Er roll som värdegrundsledare

• Värdegrundsarbete i lagen
• Tips kring arbetet

• Spelarträff (genomgång av WS-material)

• Föräldramöte (genomgång av mall)

• Ledarmöte (material kommer)

• Avslutning
• Summering och arbete framåt

• Utcheckning

RAST så klart



Inledning
- Presentationsrunda

- Varför värdegrundsarbete



Presentationsrunda

• Vad heter du?

• Vilket lag representerar du?

• Egen erfarenhet av barnidrott

• Varför tog just du rollen som 
värdegrundsledare?



Tommy Lindberg

• Tidigare ledare i P07:3 (i 6 år)

• Värdegrundsansvarig Boo FF

• Värdegrundsledare i P07:1

Egen erfarenhet av barnidrott

• Spelat fotboll i Älta IF

• Längdåkning, Orientering, Friidrott, Tennis

• Längdåkningstränare



Några av mina erfarenheter som idrottsledare
- Varför vi värdegrundsledare behövs!!!

• Slagsmål (på träning och match)

• Otrevlig attityd från motståndarlagets tränare

• Fuskande förälder/ledare

• Kränkningar av spelare från sidlinjen 

• Glåpord mot spelare från andra lagets spelare

• Hård ton och kommentarer mot domare från ledare, 
spelare och publik

• Tränare gratulerar sin spelare som får rött kort för en ful 
kapning

• Spelare som spottar på motståndare

• Föräldrar som attackerar domare pga ”fel” domslut



Presentationsrunda

• Vad heter du?

• Vilket lag representerar du?

• Egen erfarenhet av barnidrott

• Varför tog just du rollen som 
värdegrundsledare?



Varför värdegrundsarbete?

https://youtu.be/vhliipCg1rk

https://youtu.be/vhliipCg1rk


FOTBOLLSKODEN (från 2017)

Jag som förälder ska göra mitt yttersta för att stötta mitt barn, 
andras barn, ledare, domare, funktionärer och föräldrar i samband 

med träningar och matcher – genom ett positivt engagemang

Enligt en nationell undersökning som SSI genomfört på uppdrag av Volkswagen 2017:

• 83 procent av svenska fotbollsföräldrar upplever ett problem med andra föräldrar som 

pressar sina barn för hårt och kritiserar både domare och ledare

• ett av tre barn överväger att sluta spela fotboll av den anledningen

- Syftet är främst att höja medvetandegraden hos 
fotbollsföräldrar, om att våra barns idrottande ska 
vara en positiv upplevelse – på och utanför planen. 
Barn spelar fotboll för att det är kul och för att de vill, 
och det börjar med att vi sätter deras fotbollsglädje i 
fokus. Det är inte deras prestation, eller föräldrarnas 
förväntningar, som är viktigt. Det är barnens glädje.

Peter Kleve, föreningschef i Hammarby Fotboll.

- Våra barns idrottande ska vara en positiv upplevelse 
både på och utanför planen och därför behöver vi 
tillsammans ta ansvar för att vi skapar den trygga 
miljön. För klubben, för sporten, men framför allt för 
barnens skull

Max Bergander, värdegrundsansvarig, AIK Fotboll

– Barn spelar fotboll för att de tycker det är roligt och för 
att bevara den glädjen gäller det att vuxna ledare och 
föräldrar påminns om att när barn spelar fotboll så 
handlar det om deras kärlek till fotbollen. Därför är det 
självklart för oss att påminna våra föräldrar en gång till om 
att deras positiva engagemang är ovärderligt, och att stå 
bakom Fotbollskoden, säger han.

Özcan Melkemichel, Djurgårdens huvudtränare



Boo FF:s värdegrundsarbete
- FN:s barnkonvention och Trygg förening

- Boo FF:s värdegrund och 

värdegrundsarbete

- Er roll som värdegrundsledare



FN:s Barnkonvention:  - VIKTIGA FRÅGESTÄLLNINGAR

Artikel 2:  Alla barn är lika 
mycket värda och har samma 
rättigheter. Ingen får 
diskrimineras.

Artikel 3:  Vid alla beslut som rör 
barn ska i första hand beaktas det 
som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 6:  Alla barn har rätt till 
liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12: Barn har rätt att 
uttrycka sin mening och höras i alla 
frågor som rör barnet. Hänsyn ska 
tas till barnets åsikter, utifrån 
barnets ålder och mognad.

• Är alla barn välkomna till 
vår verksamhet?

• Vilka är med? 
• Vilka saknar vi? 
• Hur välkomnar vi barn? 
• Behövs särskild 

anpassning? 
• Vem är ansvarig för hur vi 

når ut och möter barn?

• Hur gör vi för att fatta beslut 
och driva verksamhet som är 
bäst för barn? 

• Vad är vi bra på? 
Vad kan vi utveckla? 

• Vem är ansvarig för att 
besluten blir bäst för barn? 

• Vad gör vi om vi tycker olika?

• Är vår verksamhet trygg 
för barn?

• Hur ser det ut i vår verksamhet 
vad gäller kränkningar och 
övergrepp?

• Vet vi hur barnen upplever det?
• Finns det saker vi behöver ta 

reda på? 
• Hur gör vi när vi får kännedom 

om att barn far illa? 
• Vem ansvarar för åtgärder?

• Kring vilka saker kan och får 
barn vara med och 
bestämma? 

• Hur ger vi barn inflytande och 
delaktighet? 

• På vilket sätt lyssnar vi på 
barn? 

• Vem är ansvarig för att samla 
in barns röster och åsikter?



Stötta barns utveckling

www.barnensspelregler.se



Glädje och gemenskap- är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva vår 
idrott och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och 
prestera mera. 

Demokrati och delaktighet – Föreningsdemokratin innebär att alla 
medlemmar har samma värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får 
vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati 
och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. 

Allas rätt att vara med – innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån 
sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, 
religion, ålder, kön eller sexuell läggning, samt fysiska och psykiska 
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. 

Rent Spel – och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det 
innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik 
och moral. Att verka mot fusk, dopning och en osund ekonomi, mot 
mobbning, trakasserier och våld så väl på som utanför idrottsarenan. 

Idrottens värdegrund



Vad är en värdegrund?

En definition:

Värdegrund är ett etablerat begrepp som 
omfattar de grundläggande värderingar som 

formar en organisations normer och handlingar

Samlingsbegrepp för frågor om moral, etik, 
relationer, demokrati och livsåskådning



Vad är en värdegrund för oss i Boo FF

• Gemensamt fundament kring vad vi står för, 
vad som är viktigt och hur vi umgås!

• Rättesnöre

• Ledstjärna vid svåra situationer

Riktlinjer för:

• Hur vi ska vara mot varandra

• Hur vi vill uppfattas

→ Behöver översättas till beteenden 



Huvudsyfte med vårt värdegrundsarbete

Skapa en trygg idrottsmiljö 
under träning och match för 
spelare, ledare och domare



Boo FF:s vision och värdegrund
- en förening att vara stolt över

• Fotboll är en lagsport

• Respekt

• Socialt ansvar

• Stolthet

• Delaktighet



Boo FF:s vision och värdegrund
- en förening att vara stolt över

• Fotboll är en lagsport
✓ Vår verksamhet ska genomsyras av glädje och 

kamratskap.

✓ I vår förening ska det finnas plats för barn, ungdomar 
och äldre som vill spela fotboll oavsett nivå eller 
ambition.

✓ Individuell utveckling och skapande av lagkänsla ska 
gå hand i hand.



Boo FF:s vision och värdegrund
- en förening att vara stolt över

• Respekt
✓ Vi uppträder alltid med respekt mot domare, 

medspelare, motståndare och deras anhöriga.

✓ Vi ska stå för sportslighet och "fair play".

✓ Både spelare och deras föräldrar respekterar 
föreningens ledare, genom att acceptera deras beslut 
och värdesätter deras insats för spelare och förening.



Boo FF:s vision och värdegrund
- en förening att vara stolt över

• Socialt ansvar
✓ Vi ska sträva efter bra samverkan med andra 

föreningar, skola och kommun.

✓ Vi sätter alltid barnens och ungdomarnas bästa först, 
framför allt när det gäller trygghet och säkerhet.

✓ Vi har nolltolerans när det gäller kränkningar, 
diskriminering, droger, mobbning och fysiskt våld.



Boo FF:s vision och värdegrund
- en förening att vara stolt över

• Stolthet
✓ En förening är sina medlemmar. I vår förening bidrar 

spelare, ledare och föräldrar till att skapa stolthet och 
att aktivt och ansvarsfullt framföra sina idéer och 
förbättringsförslag.

✓ Vår stolthet bygger på oss själva. Spelare, ledare och 
föräldrar, ska vara goda föredömen och tar alltid 
ansvar för vårt eget agerande och beteende.



Boo FF:s vision och värdegrund
- en förening att vara stolt över

• Delaktighet
✓ I vår förening finns det alltid plats för de som vill bidra 

med en personlig insats eller med sitt engagemang.

✓ Vi strävar alltid efter öppenhet och dialog i frågor som 
kan bidra till en bättre verksamhet.



Var hittar man vår värdegrund?



Värdegrundsroller i Boo FF

1. Värdegrundsansvarig kontaktperson i styrelsen
• Tinna Bondestam

2. Övergripande värdegrundansvarig
• Tommy Lindberg

3. Värdegrundsledare i varje lag (målsättning)
• Ni!!



Rollernas uppgifter

Värdegrundsansvarig kontaktperson i styrelsen
• Driva värdegrundsfrågor i styrelsen

• Ansvarar för ”Oros-telefonen” 

• Exit-undersökning för spelare som slutar



Rollernas uppgifter

Övergripande värdegrundsansvarig
• Driva föreningens värdegrundsarbete tillsammans med 

klubbchef/kansliet

• Delta i och leda värdegrundsutbildningar

• Vara närmaste kontaktperson/stöd för värdegrundsansvarig i 
lagen

• Vara tillgänglig via mail för värdegrundsansvariga



Rollernas uppgifter

Värdegrundsledare i lagen
• Säkra en trygg idrottsmiljö under träning och match 

- för spelare, ledare och domare.

• VIKTIGT: En del av ledarteamet

Genom att

• Verka för god värdegrund inom laget tillsammans med ledarna

• Inspirera spelare, ledare och föräldrar inom värdegrund

• Vara någon som spelarna kan komma till vid behov

• Se till att publiken bidrar till en trygg idrottsmiljö under hemmamatch

• Rapportera och eskalera incidenter som behöver eskaleras

Några tankar kring detta?



Värdegrundsarbete i lagen

• Några tips för värdegrundsledare

• Genomgång av material för:

- Spelarträff

- Föräldramöte

- Ledarmöte (Under framtagning)
• Redovisning



Tips kring arbetet

Ledarna

• Kontinuerlig dialog med ledarna om stämningen i laget

• Genomför ledarövning (1 gång/år)

• Stötta ledarna vid behov

Föräldrarna

• Prata värdegrund på något föräldramöte

• Redogör för arbetet i laget

• Bra beteende på läktaren



Tips kring arbetet

Träning

• Var närvarande i samband med träning då och då

• Hälsa på spelarna så att de känner dig

• Stötta ledarna vid behov

• Genomför en spelarövning/år



Tips kring arbetet

På match

• Välkomna motståndarlagets spelare, ledare & publik 

• Påpeka om någon i publiken beter sig olämpligt

• Framförallt egna lagets publik

• Fånga upp incidenter

• Försök reda ut direkt om möjligt

• Prata med egna spelarna efteråt

• Rapportera till kansliet om grövre förseelse



Tips kring arbetet

Domaren

• Välkomna och prata med domaren

• Berätta om vår syn kring värdegrundsarbete
• Ska inte behöva bli ifrågasatt

• Att vara domare är också en idrottsprestation

• Domare har också rätt att göra fel 
- precis som spelarna har

• Du finns där om något händer och är på hens sida

• Prata med dem i pausen. Ofta ensamma
• Beröm och tacka för deras insats



Övningsmaterial för värdegrundsledare

Spelarmöte (material finns)

• Kontraktet

• Egen reflektionsövning

• Diskussionsmaterial

Föräldramöte (material finns)

• Prata om lagets värdegrundsarbete

• Bra beteende på läktaren

Ledarträff (material kommer)

• Roller i ledarlaget

• Vilken förebild vill du som ledare vara



Värdegrundsmöte med spelarna

Utveckling av



Värdegrundsmöte med spelarna



Värdegrundsmöte med föräldrar



Avslutning

- Incidenthantering 

- Arbete framåt

- Utcheckning



Vad är en incident??

• Något som strider mot vår värdegrund

Några exempel från förra säsongen

• Tråkig ton eller dåligt agerande från motståndarlagets 
spelare eller ledare

• Gnäll på domaren

• Dålig attityd och rop från publiken

• Alla typer av våld kring fotbollsplanen

• Oacceptabla uttalanden mellan spelare i laget

• Hot på sociala medier efteråt



Process vid incident
1. Skapa en så bra bild av händelsen som möjligt. 

- Prata med alla berörda (spelare, domare. Ledare, publik)

- Om möjligt, försök red ut det direkt

2. Rapportera incidenten vidare
- Om incidenten är kopplat till motståndarlag vid match, kontakta så fort som 

möjligt lagets kansli, med en kopia till Boo FF:s kansli och värdegrundsansvarige 

(e-postadress)

- Om allvarligare karaktär, kontakta kansliet för fortsatt eskalering

- Om olagligt kontakta polisen

3. Lagledning alternativt kansliet beslutar om åtgärder
- Dialog med egna laget, enskilda möten med ledare och spelare, enskilda möten 

med spelare och föräldrar

4. Förslag på konsekvenser
- Varning av ledare, avstängning och dialog under pågående utredning, 

- Avstängning av spelare

OBS: Motståndarlagets förening ansvarar själva för åtgärder i sin förening som berör 

enskilda spelare, lag, föräldrar eller ledare



Visselblåsartjänsten



Orosanmälan



Arbete framåt

Rapportera värdegrundsträffar till Tommy Lindberg

• Ger SISU-pengar till föreningen

• Kontraktet, föräldramöte, ledarmöte

• ’Maila: tommytlindberg@gmail.com

mailto:tommytlindberg@gmail.com


Kommunikation

• Vid frågor, maila mig: 
tommytlindberg@gmail.com

• What´s App Boo FF Värdegrundsledare
• Tipsa/inspirera varandra

• Erfarenhetsutbyte: värdegrundsledare Okt/Nov
(kallelse kommer inom kort)

mailto:tommytlindberg@gmail.com


Tips på mer material
- Massa bra innehåll!!!

Övningar för:

• Att skapa en kultur i laget

• Barnens spelregler - 5 minuter på träningen som gör 
skillnad

Länkar till:

• Barnens spelregler

• Skapa trygga idrottsmiljöer

• Barnkonventionen

• Orostelefonen

www.booff.se

http://www.booff.se/


Värdegrundsjacka

• Blå

• Värdegrundsledare på ryggen

• Maila mig din storlek 
(finns att prova i Cafeterian)



Utcheckning

• Hur var dagens möte?

• Vad tar du med dig?



Tack för idag 

& 

Lycka till som 

värdegrundsledare


