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Värdegrund Kalmar FF 

VÄRDEGRUND 
Kalmar FF har övergripande värdegrund som alla inom föreningen måste 
förhålla sig till. Samtliga individer som kan förknippas med föreningen såsom 
spelare, ledare, personal, styrelse m.fl. bör leva upp till följande värdegrund 
som vi valt att benämna RESPEKT: 
Respekt, glädje & engagemang 
Ekonomi för alla 
Säger nej till droger & doping 
Påverka individens syn kring alkohol & tobak 
En välkomnande miljö för alla 
Kriminella handlingar fördöms 
Tar avstånd från matchfixing 
 
 
RESPEKT, GLÄDJE & ENGAGEMANG 
Kalmar FF:s verksamhet skall bygga på respekt, glädje & engagemang. Vi skall 
alltid respektera varandra såsom medspelare, ledare, motståndare, domare, 
publik, supportrar, sponsorer samt vårt klubbmärke. 
Alla som kommer på våra arrangemang ska känna sig trygga och säkra och 
tillsammans arbetar vi för att bejaka en positiv läktarkultur - på alla våra läktare 
Vi vill tillsammans skapa en miljö som innehåller engagerade spelare, ledare & 
medarbetare och som i sin tur skapar en livslång glädje hos varje enskild 
individ. 
Alla ledare i Kalmar FF skall vara ett föredöme där utbildningen och 
utvecklingen av spelarna är viktigare än det egna lagets resultat. 
 
 
EKONOMI FÖR ALLA 
En ekonomi i balans är en viktig byggsten för att driva verksamheten framåt 
mot uppsatta visioner och mål. 
Det skall också ges möjlighet att oavsett bakgrund kunna erbjudas plats i 
Kalmar FF som ej bestäms av individens ekonomiska förutsättningar. Här skall vi 
alltid kunna hitta en hjälpande hand eller ett upplägg som gör att alla har möjlighet  
att vara med på lika villkor. 
 
 
SÄGER NEJ TILL DROGER & DOPING 
Kalmar FF tar aktivt avstånd från droger & doping. Individer inom föreningen 
som missbrukar den här policyn kommer att polisanmälas då det enligt svensk 
lagstiftning är förbjudet att inneha och bruka dessa preparat. 
 
 



PÅVERKA INDIVIDENS SYN PÅ TOBAK & ALKOHOL 
Alkohol och tobak är ej förenligt med vår syn på idrottande ungdomar. Kalmar 
FF månar därför om en verksamhet som bedrivs i alkohol och tobaksfria 
miljöer. Kalmar FF tar tydligt avstånd från de ledare och spelare som 
missbrukar denna policy. 
Det är nolltolerans för spelare och ledare under 18 år inom Kalmar FF kring 
alkohol och tobak. Kalmar FF vill också påpeka vikten av att undvika alkohol 
och tobak i samband med att man bär Kalmar FF:s klubbmärke samt att alla 
ledare och spelare alltid är en representant för föreningen både på och utanför 
planen. 
 
EN VÄLKOMNANDE MILJÖ FÖR ALLA 
I Kalmar FF skall en humanitär människosyn tillämpas bland spelare, ledare 
och övrig personal som befinner sig runt barn- och ungdomsfotbollens 
verksamhet. 
Vi anser att alla människor är lika mycket värda oavsett bakgrund, etnicitet, 
hudfärg, kön, ålder eller sexuell läggning. Vi anser också att människan kan 
och vill växa, utvecklas, påverka och ta ansvar i en miljö där hen trivs och 
uppskattas. Vi värnar om allas lika värde och rätt till en åsikt. 
 
KRIMINELLA HANDLINGAR FÖRDÖMS 
Kalmar FF tar tydligt och bestämt avstånd från all kriminell verksamhet som 
utförts av spelare och ledare samt andra människor som finns inom och runt 
om föreningen. 
 
TAR AVSTÅND FRÅN MATCHFIXING 
Matchfixing är ett relativt nytt begrepp inom fotbollen som tyvärr växer. Vi som 
förening strävar efter en schysst idrott som präglas av Fair Play och tar därför 
avstånd från all typ av matchfixing 
 
Utöver vår värdegrund så arbetar vi efter vårt styrdokument för att främja en kultur med 

rätt värderingar, se spelarutbildningsplanen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Handlingsplan för brott mot föreningens värdegrund: 
 
HANDLINGS & ÅTGÄRDSPLAN 
Vi vill arbeta proaktivt genom utbildning och kontinuerlig information till spelare, 
ledare, föräldrar och personal i Kalmar FF. Samtliga i Kalmar FF:s organisation ska 
informeras gällande riktlinjer och förhållningssätt till föreningens värdegrund samt vår 
kultur. 
 
Vid eventuella händelser som bryter mot Kalmar FF:s värdegrund eller SEF:s 
uppförandekod tas detta upp till diskussion mellan klubb-, sport-, akademi- samt 
utvecklingschef. I samråd med styrelsen (vid behov) bestäms sedan vilka åtgärder 
som skall vidtagas för den enskilde individen som är kopplad till händelsen och hur 
den skall behandlas. I paritet till det inträffade tas beslut kring hur föreningen väljer 
att gå vidare. Beslutet tas alltid efter samtal med den/dom inblandade personer som 
ligger till grund för ärendet och som mynnar ut i någon av nedanstående punkter: 

• Tillrättavisning eller en hjälpande hand beroende på det inträffade och dess 
omfattning 

• Avstängning (Tidsbegränsad) 

• Uteslutning ur föreningen 

• I samband med detta bör det ske ytterligare utbildning kring Kalmar FF:s 
värdegrund samt den uppförandekod som finns enligt SEF. 

 
Notera att alla brottsliga handlingar kommer att polisanmälas enligt svensk 
lagstiftning. 
Avseende alla handlingar som strider mot Kalmar FF:s värdegrund och SEF:s 
uppförandekod så skall föräldrar informeras samt bjudas in till de samtal som sker 
om individen är under 18 år. 
 
Kalmar FF:s värdegrund skall årligen revideras och godkännas av föreningens 
ordförande. Detta skall i sin tur vara startskottet för att kunna använda 
värdegrunden som underlag vid årliga utbildningar med såväl spelare som 
ledare samt föräldrar. 
 
 
 
___________________________________ 
 
 
Kalmar, underskrivet av ordf: Anders Henriksson datum _________________ 

 

 

 

 



 

Dokumentation och handlingsplan FNs Barnkonvention 

Så här följer Kalmar FF Barnkonventionen i sin verksamhet. Det finns en plan 

för hur vi arbetar för att motverka sexuella övergrepp mot minderåriga:  

• All akademins personal och våra övriga ledare ska visa upp utdrag från 

belastningsregister.  

• Vi har utbildning för föräldrar, ledare, spelare kring Barnkonventionen. Detta 

sker i februari varje år. 

• Vi tar in utdrag från belastningsregister varje år på alla våra ungdomsledare. 

Detta sker i februari varje år. 

• Vi är alltid flera ansvariga vuxna ledare kring våra ungdomslag. 

• Kalmar FF med hjärtat firar Barnkonventionens dag. Kalmar FF med Hjärtat 

uppmärksammar barns rättigheter genom ett digitalt firande tillsammans med 

låg och mellanstadieklasser i Kalmar kommun. 

Barnkonventionen blir lag  
Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan i dag 
står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just 
barnkonventionen.  
Ladda ner guide för idrottsföreningar och förbund (pdf)  
Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen?  
Vad är barnkonventionen?  
Barnkonventionen består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter och är beslutad 
av FN. Alla under 18 år räknas som barn. Eftersom Sverige ratificerat (skrivit under) 
barnkonventionen har vi som land förbundit oss att följa den. Efter ett riksdagsbeslut 
är konventionen också lag i Sverige från och med 1 januari 2020.  
  
Ska idrottsrörelsen följa barnkonventionen?  
Ja. All idrott för barn ska utgå från barnkonventionen, det står i RF:s stadgar – som 
alla specialidrottsförbund och föreningar som är medlemmar i RF är skyldiga att följa. 
För att vara säker på att leva upp till det bör man som förening säkerställa att 
verksamheten lever upp till det som står i:  
RF:s stadgar  
Anvisningarna för barn- och ungdomsidrott  
Idéprogrammet Idrotten Vill  
 

Dokumentation över arbete mot kränkningar och sexuella övergrepp mot 

minderåriga: 

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller 

som en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja. 

Sexuella övergrepp är oförenligt mot Kalmar FFs värderingar. 

Föreningens värdegrund inriktar sig särskilt på skyddet av barn och unga upp till 18 

år. Alla barn och ungdomar i Kalmar FF ska utvecklas i en trygg miljö och bemötas 

med respekt. Kalmar FFs verksamhet syftar till att förstärka skyddet av barn och 

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/guide-barnkonventionen.pdf
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/stadgar-och-regelverk/rfs-stadgar-2020-01-01.pdf
https://www.rf.se/contentassets/2411db76c38044bd86f65c39db8925e1/anvisningar-for-barn--och-ungdomsidrott.pdf
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/rfs-verksamhet/idrotten-vill--idrottsrorelsens-ideprogram.pdf


unga mot sexuella övergrepp, utnyttjande och trakasserier inom föreningens 

verksamhet. Föreningens värdegrund utgår från gällande lagstiftning och 

Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv. 

Det är barnens och ungdomarnas berättelser och upplevelser som är avgörande, inte 

förövarens motiv. När det finns uppgifter om sexuella övergrepp ska föreningen 

agera med snabbhet, skydda barnet/ungdomen, inhämta relevant information och 

agera med såväl stort ansvar som med diskretion. 

Kalmar FF ska erbjuda en kamratlig och trygg social miljö. Verksamheten ska 

organiseras så att sexuella övergrepp både kan förebyggas och upptäckas tidigt. En 

viktig förutsättning för att kunna vidta lämpliga åtgärder och att arbeta förebyggande 

är att barns och ungdomars berättelser och signaler tas på allvar. Alla klubbens 

ledare, tränare, funktionärer samt föräldrar/anhöriga ska vara väl insatta i 

värdegrunden och vilka krav föreningen ställer på varje enskild medlem. 

Föreningens ordförande och övriga ledamöter i styrelsen har alltid det yttersta 

ansvaret. Det är styrelse som med barnets bästa som utgångspunkt och med stöd av 

föreningens stadgar ska besluta om den utpekade ska ta time out under pågående 

utredning eller att den utpekade omgående ska skiljas från sitt uppdrag. Misstanke 

om sexuella övergrepp ska alltid polisanmälans av styrelsen. Det är polisen som 

beslutar om rättsliga åtgärder ska vidtas. 

Vägledning 

Hur ska Kalmar FF agera när det finns uppgift om övergrepp: 

Snabbhet 

Den eller de som fått kännedom om eller misstänker att sexuella övergrepp 

förekommit inom klubben ska omgående ta upp den akuta situationen med 

föreningens styrelse. I första hand kontaktas Kalmar FFs klubbchef.  

Skydd av barnet/ungdomen 

Det viktigaste i den akuta situationen är att barnets/ungdomens psykiska och fysiska 

hälsa skyddas. Föräldrarna ska kontaktas snarast, om inte förövaren misstänks 

finnas inom familjen. 

Inhämta information 

Ofta klarar barnet inte av att berätta vad som hänt. Därför är det viktigt att den/de 

som fått kännedom om händelsen i första hand informerar föreningens klubbchef. 

Det är viktigt att föreningens styrelse skyndsamt inhämtar tillräckligt med information 

om händelsen för att kunna göra en bedömning av vilka åtgärder som måste vidtas. 

Det är också viktigt att observationer, iakttagelser och berättelser dokumenteras då 

de kan behövas som bevis vid en eventuell rättslig prövning.  

Råd vid samtal med barn och unga 

Den i styrelsen eller den som av styrelsen har tilldelats ansvaret att samtala med 

barnet om det som hänt måste gå varsamt till väga och skapa en lugn, trygg och 



förtroendefull miljö så att barnet törs och kan berätta vad som hänt. Den som 

styrelsen utser bör vara en person med adekvat utbildning/erfarenhet för att kunna 

samtala med barnet. 

• Respektera barnets tid och skapa en lugn miljö 

• Begränsa antalet vuxna i rummet 

• Informera om vad som ska hända 

• Börja med att lyssna noggrant utan att värdera 

• Inled med öppna frågor och prata så att barnet förstår 

• Undvik kroppskontakt 

• Avsluta med att ta bollen och lyfta ansvaret från barnet 

• Skriv ner vad barnet berättat efter samtalet 

Bedömning 

Styrelsen ska beakta såväl ansvarstagande som diskretion. Utifrån de uppgifter som 

framkommit i styrelsens utredning och efter samtal med barnet finns ett antal frågor 

för styrelsen att överväga: 

• Behöver barnet/ungdomen omedelbart stöd och/eller vård 

• Beslut om polisanmälan 

• Beslut om time out under utredningstiden 

• Beslut om att utövaren ska lämna sitt uppdrag omedelbart 

• Beslut om uteslutning ur föreningen 

En viktig princip för föreningens värdegrund är att barnet/ungdomen aldrig ska 

behöva lämna verksamheten för att den utpekade är kvar. 

Kommunikation till berörda 

Det är styrelsens ansvar att besluta om vilken information om händelsen som ska 

lämnas ut, till vilka och på vilket sätt den ska lämnas ut. 

Suspendering av uppdrag inom Kalmar FF 

Att vara ledare, tränare eller funktionär inom Kalmar FF är ingen rättighet utan ett 

förtroendeuppdrag.  

Uppföljning 

Sexuella övergrepp väcker starka känslor som kan ligga kvar i föreningen, hos 

medlemmar, barn, ungdomar, föräldrar, ledare och tränare under en lång tid och 

påverka verksamheten och stämningen i föreningen negativt. Det är angeläget att 

föreningen skapar förutsättningar för alla berörda att bearbeta sina känslor och sin 

oro.  



Förebyggande arbete 

Inom idrotten i stort och inom Kalmar FF är närvaron av vuxna hög i jämförelse med 

många andra verksamheter. Barn och unga blir sedda och hörda av vuxna ledare 

och tränare vilket är positivt i sig. Inom Kalmar FF värnar vi om goda och respektfulla 

relationer mellan barn, ungdomar och vuxna. Samtidigt vet vi att det finns personer 

inom idrottsrörelsen som har benägenhet att begå sexuella trakasserier och/eller 

sexuella övergrepp mot de barn och unga som deltar i verksamheten. Ibland kan det 

tyvärr vara så att personerna sökt sig till idrottsföreningar just av det skälet att det där 

finns många barn och unga som de kan knyta kontakter med. Det är därför viktigt att 

Kalmar FF aktivt arbetar för att förbygga sexuella övergrepp. Alla ledare, tränare och 

övriga funktionärer i vår förening ska aktivt delta i det förebyggande arbetet. 

Deltagande i utbildning och ledarträffar som bland annat behandlar frågor om 

sexuella övergrepp är obligatoriska. Ledare, tränare och andra funktionärer i vår 

förening är skyldiga att informera föreningens klubbchef om de misstänker att något 

barn eller ungdom blivit utsatt för sexuella trakasserier och/eller övergrepp av någon 

av föreningens ledare/tränare eller annan vuxen. 

Kalmar FFs verksamhet ska utgå från Barnkonventionen och 

barnrättsperspektivet.  

Uppmärksamhet på riskbeteende hos förövaren och tecken hos den utsatta 

Det är viktigt att inte förväxla sunda och normala relationer mellan ledare, tränare och 

barn och ungdomar som deltar i föreningens verksamhet med riskbeteende hos 

ledare. Vad det handlar om är att alla ska uppmärksamma osunda kontakter och 

relationer. I utbildningssammanhang och på ledare- och tränarträffar är det angeläget 

att diskutera dessa skillnader och vart gränserna går. 

De som blivit utsatta för sexuella övergrepp reagerar mycket olika. Därför är det är av 

stor vikt att ledare, tränare och anhöriga är uppmärksamma på barnens och 

ungdomarnas beteenden och reaktioner. 

Kontroll ur belastningsregistret  

Det är ingen rättighet att vara ledare, tränare eller annan funktionär inom Kalmar FF. 

Tvärtom är det är ett förtroendeuppdrag som ställer stora krav på ledare, tränare och 

övriga funktionärer att i alla lägen uppträda på ett förtroendeingivande och 

ansvarsfullt sätt. Föreningens stadgar är ett viktigt redskap om en person visar sig 

vara tidigare dömd, ett sexuellt övergrepp inträffat eller om misstanke uppstår. Det 

kan t ex gälla time out, förbud mot att inneha uppdrag inom klubben eller uteslutning 

ur föreningen.  

Kontroll ur belastningsregistret kan vara ett effektivt sätt att hindra en tidigare dömd 

person från att vara ledare, tränare eller på annat sätt var verksam inom föreningens 

barn- och ungdomsverksamhet. Kalmar FF har att alla ledare, tränare eller andra 

funktionärer som är verksamma inom föreningen själva ska begära ett utdrag ur 

belastningsregistret hos polismyndigheterna och överlämna det svaret till föreningens 

akademichef.  


