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VARFÖR ETT STYRDOKUMENT
Undersökningar visar att en av de viktigaste faktorerna i en framgångsrik utvecklingsmiljö är förekomsten av 
en föreningsvision med tillhörande värderingar. Den visionen ska göras levande av alla i föreningen varje dag.

Ett styrdokument eller en utbildningsplan hjälper oss att skapa rätt kultur med rätt värderingar. 

  “Cultural psychologists view culture and psychological processes as mutually
  constituted and stress the importance of language, communication, relational
  perspectives, cultural practises and the meanings, beliefs, and values in human
  development, learning, and behavior.” (Stambulova & Ryba 2014 p. 2)

Med andra ord – vårt sammanhang, miljön vi lever i påverkar oss både som människor och som fotbolls-
spelare. Det formar den psykologiska processen som i sin tur formar vårt sätt att tänka och vårt sätt att 
tänka avgör hur vi uppfattar det som sker. Därför måste vi skapa ett sammanhang i Kalmar FF som ökar 
möjligheterna att våra spelare uppträder som vi önskar, som ökar möjligheterna att vi får de spelarna (och 
människorna) som vi önskar. 

Framgångsrika spelare föds inte, de skapas och utvecklingsmiljön är en av de viktigaste (och också en 
kontrollerbar) – faktorerna i en ung spelares karriär. Vi kan inte förändra vår genetiska uppsättning, men vi 
kan skapa en miljö som är så fördelaktig som möjligt för att förbättra prestationen.

Syftet med Kalmar FF:s styrdokument är att den ska fungera som ett stöd till alla som är involverade i verk-
samheten, såväl spelare som ledare. I styrdokumentet har föreningen slagit fast hur vi ska se på uppdraget 
att representera Kalmar FF.

Fotografierna i detta häfte är tagna av Jan Nordström. 
Flertalet av dem är med i boken ”Tillsammansheten” 
som han gjorde tillsammans med Kalmar FF:s A-lag 
under säsongen 2010-2011.

”
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SOM TRÄNARE I KALMAR FF FÖRVÄNTAS DU:
GENERELLT

I en kravfylld miljö måste vi skapa lustfyllda träningar. Det är på det sättet vi får våra spelare att lägga ner 
den tid och det engagemang som krävs. Lustfyllt i form av utmanande, omväxlande och stimulerande.

Vi måste försöka förstå personen som spelar fotboll hos oss:
•   Hur han växer
•   Hur han lär sig
•   Hur han tar beslut
•   Hur han uttrycker sig

Vi har förståelse för att en ung spelare pendlar i sin utveckling och vi har förståelse för att det i perioder är 
många saker som pågår i en ung människas tillvaro och att det kan leda till tillfällig minskad motivation. Men 
vi dömer ej för hårt och vårt kravställande är alltid mänskligt. 

Vi uppmuntrar våra spelare att ha andra intressen, vi uppmuntrar och förväntar oss att våra spelare sköter sig 
i skolan och vi ser ett värde i att våra spelare är så breda som möjligt i sin personlighet. 

TRÄNING

Vi måste behandla varje träning som om den vore vårt livs viktigaste. 

•   Vår attityd bestämmer gruppens attityd. 
•   Varje träning ska vara välplanerad, välorganiserad och med en tydlig struktur. 

Vi måste alltid fullfölja vårt syfte, ett syfte som ska vara begripligt för spelarna. Men vi får aldrig bli rigida. Vi 
får inte döda spelarnas glädje och lust till fotboll. Vi har ett ansvar att känna av gruppen. Ibland måste vi bryta 
en övning tidigare än vad vi hade planerat, ibland måste vi fortsätta övningen längre än vad vi hade tänkt. 
Spelarna är vår barometer.

•   Fotboll handlar inte alltid om att göra mer av samma sak, utan snarare om att göra det man gör bättre. 

Den stora skillnaden mellan högre och lägre nivå; på en högre nivå har man mindre tid och yta på sig att utföra 
sina aktioner. Därmed måste huvudobjektet vid vår fotbollsträning vara högre fart på aktionerna.

•   Fotboll är i huvudsak en intensitetsport (och ej en uthållighetssport). Därför; öka intensiteten (farten i 
aktionerna) på varje träning och inte antalet träningstillfällen. 

Vi tränar hellre fyra pass i veckan i 100% än sex pass i veckan på 80%. Och för att vi ska kunna träna i 100% 
måste spelarna hinna återhämta sig mellan träningstillfällena. Slitna spelare kan inte utföra sina aktioner i 
maximal fart. Slitna spelare skadar sig lättare. 

•   Som vi tränar, spelar vi. 

Vi kan inte förvänta oss att spelarna ska göra något annat i matcher än vad de gör på träningar. Och vi ansvarar 
för träningarna. Därför: så matchlika situationer som möjligt – för att stimulera speluppfattning som ska vara 
centralt i vår verksamhet. Vi tränar exempelvis teknik i rörelse och under press. Hur mycket rörelse och press 
beror givetvis på ålder och kunnande. Men vårt ansvar är att konstruera träningar som utmanar spelarnas 
kunnande och förmåga. Så att deras kunnande och deras förmågor utvecklas.

Vi uppmuntrar spelarna att försöka igen. Och igen. Utveckling handlar om att lära sig av misstag och förluster. 
Då får vi inte göra spelarna rädda att begå misstag eller förlora.
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FOTBOLLSMÄSSIGA LEDORD I TRÄNING (OAVSETT ÅLDER);

•   Löp- och arbetsvillighet - vårt ansvar är att få spelarna att förstå vikten av hårt jobb, det är vårt ansvar att 
få dem att tycka att det är roligt att kämpa för varandra och för laget.

•   Alltid ett syfte med bollinnehavet - vi bedriver inte övningar bara för bollhållandets skull, det är tränarens 
ansvar att veta vad han vill få ut av bollinnehavet och förklara det för spelarna.

•   När vi tappat bollen är ALLA försvarsspelare, när vi vinner bollen är ALLA anfallsspelare - den attityden ska 
genomsyra våra träningar.

•   Våra spelare tycker om 1 v 1-situationer - de vet hur de skapar tid och yta åt sig själva och de vet hur de 
minskar tid och yta för motståndarna.

•   Snabba beslut/rätt beslut - vi strävar alltid efter att nästa situation ska sätta laget i en bättre position än 
tidigare. Vi spelar inte för vår egen skull utan för varandra.

MATCHER

Matcher ska ses som en viktig del i utvecklingskurvan och är en möjlighet för oss att utvärdera våra spelare. 
Men fokus ligger på prestation, ej resultat. Och den individuella utvecklingen ska gå före lagets resultat. 

Vi har ett ansvar att lära spelarna att se matcherna som en utmaning. Många unga spelare känner press och 
nervositet och kanske också rädsla inför matcherna. Det ingår i tränarnas uppdrag att ge spelarna verktyg 
att hantera de här känslorna. Genom att betona utveckling och prestation och bortse från kortsiktiga resultat 
agerar vi korrekt och kan skapa en atmosfär där spelarna trivs och vågar misslyckas. I Kalmar FF förstår vi 
nämligen att misslyckande, motgångar och förluster är en del av fotbollslivet. Vi ser det som viktiga steg på 
vägen, ett tillfälligt tillstånd vi kan lära oss mycket från och jobbar med att skapa Growth Mindset. 

Samtidigt vill Kalmar FF alltid vinna de matcher vi deltar i och det är på samma gång viktigt att skapa en 
vinnarkultur där spelarna lär sig att kämpa. Men det är inte vinsten som är det viktigaste. Om man spelar i 
Kalmar FF kämpar man oavsett vad det står i matchen.

RELATION TILL FÖRÄLDRAR

Spelarnas föräldrar kan vara en faktor som skapar irritation och som leder till onödig stress för oss tränare. Men 
föräldrarna är också en av de viktigaste länkarna till spelarna och föräldrarna spelar en helt avgörande roll när 
det kommer till att skapa förutsättningar för sportslig utveckling. Därför är relationen till föräldrar viktig för oss 
och vi måste anstränga oss för att få den att fungera.

Vi vill undvika onödiga missförstånd genom tydlig och återkommande kommunikation med föräldrarna 
(exempelvis föräldramöten, mejlutskick) och genom att Kalmar FF driver en tydlig linje. Tränaren ska stå fri från 
föräldrarnas åsikter om vår verksamhet, synpunkter från föräldrar ska hänvisas till föreningens Akademichef 
eller Samordnare för respektive årskull. 

Fotografi av Jan Nordström
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TILL SPELARE OCH FÖRÄLDRAR I KALMAR FF
VÄLKOMMEN TILL KALMAR FF

Kalmar FF:s Tipselitverksamhet (U 16, U 17 och U 19) sysslar med elit/seniorförberedande verksamhet vilket 
innebär att spelarna måste träna på att möta de villkor som ställs på dem som elitseniorer. Kravbilden på 
träning och match ska efterlikna den som sker på A-lagsnivå och kraven på att spelarna tar ansvar för sin 
egen utveckling och identifierar sig som fotbollsspelare ökar. 

Kalmar FF är tacksamt för att ni har valt att låta era barn spela i Kalmar FF och ni är en viktig resurs som 
skjutsar och hämtar vid träning och match. Ni finns med runt spelaren och ser till att mat, vila, träning och 
skola fungerar i harmoni, vilket är ett ovärderligt arbete. Vi lyssnar alltid på era åsikter, men ha i åtanke att era 
åsikter inte alltid överensstämmer med hur våra tränare väljer att sköta laget. 

Det är Kalmar FF och föreningens instruktörer som avgör om en spelare ska flyttas upp till truppen ovanför. 
Det är en bedömning som sker utifrån flera olika variabla - som exempelvis position, utvecklingspotential, 
truppstorlek, var i utvecklingskurvan spelaren är just nu - och varje fall är unikt. Bara för att en spelare blev 
uppflyttad betyder inte det att andra ska bli uppflyttade.

Vidare är det Kalmar FF som avgör hur matchtrupperna ser ut i de olika lagen. Det är också Kalmar FF som 
avgör vilken position spelaren ska spela på. I de yngre åldrarna handlar det om att skapa mångsidighet och 
för att bli en bra spelare måste man kunna hantera olika positioner.

Ni har valt att ha era barn i Kalmar FF, då måste ni också lita på Kalmar FF:s kunnande och omdöme. Vår 
kommunikation sker först och främst med spelaren.

Det bästa ni kan göra är att vara en stöttande resurs till era barn. I med- och motgång. 

Om en spelare inte lever upp till de grundläggande kraven - att medverka vid träningar och match, att förstå sitt 
ansvar mot laget och föreningen - finns det ingen plats för spelaren i Kalmar FF:s organisation. Fotboll är en 
lagsport och en av de viktigaste egenskaperna som vi söker hos en spelare är samarbetsvilja och förmågan 
att ingå i ett kollektiv. Spelaren måste lära sig att använda sina talanger för lagets bästa. Och ingår man i ett 
kollektiv har man skyldigheter gentemot Kalmar FF och gruppen. Solidaritet, samarbete och disciplin är ledord.

Kalmar FF anser vidare att det är viktigt att spelarna förstår skolans betydelse. Fotboll på den här nivån tar 
mycket tid, men fotbollen får aldrig vara en ursäkt för att missköta skolan. Kalmar FF vill ha spelare som 
utifrån sina förutsättningar skapar goda vanor och en sådan god vana är att göra sitt bästa i skolan. Att bara 
fokusera på fotboll är en farlig väg att gå.

Vägen till eliten är en krävande tillvaro som ställer stora krav både på er som föräldrar och på era barn. Till-
sammans kan vi se till att det, oavsett vad fotbollskarriären leder till, blir en givande tid i Tipselitverksamheten. 
Och Kalmar FF kommer göra all för att ert barn ska maximera sin potential.

Välkomna till Kalmar FF. Från och med nu är ni en viktig del av föreningen.

Fotografi av Jan Nordström 
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VÅR KULTUR

Ett styrdokument hjälper oss att skapa rätt kultur med rätt värderingar. 

Culture 
Drives expectations and beliefs; expectations and beliefs drives behavior; behavior drives habits; 
and habits create the future. It all starts with culture.

ARBETSMORAL

Första regeln - vi arbetar hårt. Och vi gör det hängivet. På träning och i match. Vi sätter en stolthet i att alltid göra 
vårt yttersta. Och vi måste bevisa det varje dag. Vi utvecklar värderingar, tillit, ansvarstagande och åtagande för 
laget. Det kan bäst förstås som förpliktelsen att inte förlora bollen eller om vi förlorar bollen, att försöka vinna 
tillbaka den. Det är definitionen på förpliktelsen mot laget.

Vi accepterar med självklarhet att några av fotbollens viktigaste beståndsdelar är löpvillighet, arbetsvillighet, 
duellspel och kampmoral. Vi förstår att nämnda faktorer inte är motsatsförhållande till passningsskicklighet, 
teknisk hög nivå och anfallsspel.

RESPEKT

Vi respekterar varandra - ledare och lagkamrater, liksom de som jobbar i föreningen i andra roller. Vi respekterar 
våra motståndare, domarna och andra personer som vi kommer i närheten av, som exempelvis lärare och klass-
kamrater. Vi förstår vilket ansvar vi har när vi representerar Kalmar FF. Och vi är goda representanter för Kalmar FF. 
Vi respekterar miljön vi verkar i. Vi tar ansvar för vårt material (med självklarhet tar vi det in och ut till planen) och 
vi plockar alltid i ordning efter oss (som exempelvis i gymmet eller i omklädningsrummet. 

Fotografi av Jan Nordström 
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UTBILDNING

Fotboll tar mycket tid, men fotbollen får aldrig vara en ursäkt för att missköta skolan. Kalmar FF vill ha spelare 
som utifrån sina förutsättningar skapar goda vanor och en sådan god vana är att göra sitt bästa i skolan. Att 
bara fokusera på fotboll är en farlig väg att gå. 

Kalmar FF vet att alla inte lyckas nå sina drömmar som fotbollsspelare och då ska individen ha så många ben 
som möjligt att stå på. 

Vi tror på en multidimensionell identitet där spelaren ser sig bland annat som fotbollsspelare (men inte enbart 
som just det) och där andra saker också är viktiga. En multidimensionell personlighet har visat sig fungera 
som en buffert för stress och motgångar.. 

MEDKÄNSLA

Vi känner med varandra. Vi försöker alltid förstå våra lagkamrater utifrån deras situation, både på planen och 
utanför planen. Sedan hjälper vi varandra. 

DET EGNA ANSVARET

Vi kommer i tid, vi är alltid förberedda, både mentalt och fysiskt, till träning och match. Att ha rätt tankar inför 
uppgiften är mitt eget ansvar. Vi skyller inte ifrån oss.

Fotografi av Jan Nordström 
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ÖDMJUKHET

Det finns inte utrymme för spelare som tror att de är större än laget. Vi har självförtroende och stor tro till 
vår egen förmåga. Men ödmjukhet är alltid vår grund. Vi är prestigelösa när det kommer till att ta kritik och 
försöker lära oss så mycket som möjligt av andra. 

Vi har ingen hierarkisk ordning. Alla hjälper varandra. Vi är ett lag. Som jobbar utifrån tillsammansheten.

UTHÅLLIGHET

Styrkan att ha tålamod och den inre drivkraften är nödvändiga beståndsdelar. Det finns inga garantier, men vi 
jobbar hängivet - i med- och motgång.

FÖRPLIKTELSE/ENGAGEMANG

Vi har bestämt oss för att vara 100% engagerade. På alla sätt. Vi kan inte alltid själva välja vilka roller vi ska ha, 
men vi förstår vårt ansvar mot gruppen och föreningen. Vi förstår att det är en stor skillnad mellan att bara dyka 
upp till träning och att faktiskt jobba hårt.

I Kalmar FF värdesätter vi samarbetsförmågan och solidaritet. Egoistiska spelare som inte lyssnar på 
instruktioner och som inte förstår sina skyldigheter gentemot kollektivet får söka sig någon annanstans.

Fotografi av Jan Nordström 




