
UPPFÖRANDEKOD
– VÄRDEGRUND ÖSTERS IF



Östers IF har uppdaterat sina sportsliga värdegrunder och sammanfattat dessa i en uppfö-
randekod. Den beskriver hur vi förhåller oss till andra och varandra, på och utanför fotbolls-
planen. Vår uppförandekod berättar inte bara vad vi tycker utan även hur vi agerar. Som 
ambassadör i detta projekt finns Tommy Svensson. I rollen som ambassadör utgör Tommy 
ett stöd i att utvärdera och utveckla arbetet.

Vår ambitionsnivå medför att vi kan bli mer granskade än andra lag och att det kan komma 
att uppstå svårbedömda situationer. Målet är dock tydligt – Östers IF vill bidra till en fotboll 
som präglas av sportmannamässigt uppförande och rent spel. Vår publik, gamla som unga, 
ska kunna komma till arenorna och känna sig trygga. 

Östers IF har genom åren kännetecknats av rent spel och vill nu ta en aktiv ställning i kärn-
frågan. Vi är beredda att offra sportslig framgång till förmån för våra värderingar, vilket kon-
kret innebär att en spelare eller ledare kan bli avstängd av föreningen om denne inte agerar 
utifrån uppförandekoden. Målet är att under 2017 försöka hitta en modell som gör att vi kan 
göra rättvisa ställningstaganden utan att hänga ut en oskyldig individ. Uppförandekoden 
kommer vid behov att uppdateras efterhand som vi arbetar med den och får in synpunkter 
från spelare, ledare, föräldrar och allmänhet. Vi vill med vår uppförandekod göra tydliga 
ställningstaganden och förändra beteenden som vi vill få bort från fotbollen. Vårt arbete ska 
genomsyra hela vår verksamhet, från ungdomslag till A-lag. 

Östers IF värdegrund 
I vårt agerande vill vi uppfattas som ärliga, ödmjuka, konkreta och tydliga. Vi är sympatiska 
och har en vänlig ton både på och utanför planen – gärna med glimten i ögat och med en 
stor portion humor och självdistans. Klarar vi detta kan vi även leva upp till vår värdegrund.

Glädje – grunden för alla framgångar bygger på att det finns en glädje i det vi gör  

Gemenskap – klubben störst i alla lägen. Ingen individ är större än laget eller klubben 

Vilja – en Österspelare eller ledare gör alltid sitt bästa. Vi kan aldrig förvänta oss mer och  
        vi vill heller inte förvänta oss mindre  

Respekt – vi visar respekt för fotbollen, våra motståndare, lagkamrater, domare, publik,  
                ledare och sponsorer. Utan denna respekt så överlever inte fotbollen.

Klubben är störst - klubben är större än laget - laget är större än individen.

ÖSTERS IF 
VÄRDEGRUND OCH UPPFÖRANDEKOD
Inledning





Uppförandekod 
Arbetet med en uppförandekod är ett sätt att skapa en kultur som i sin  
tur ger trygghet som stärker banden mellan föreningens spelare och  
ledare men även banden till föräldrar, publik och sponsorer. Uppförande-
koden förenar oss, påverkar vårt sätt att vara, hjälper oss att leverera  
en god produkt samt att vara en attraktiv förening. Genom att följa och leva 
uppförandekoden tar vi alla ansvar för att den hålls vid liv.

Uppförandekoden ska hjälpa oss att nå målsättningen att vara ett av Sveriges 
mest omtyckta fotbollslag och ses med respekt av andra klubbar, ledare och 
spelare. Vi ska vara en förening med en professionell organisation som bygger 
sin verksamhet med en sund ekonomi. Vi ska bedriva en attraktiv ungdoms-
verksamhet där vi inte bara fostrar och utvecklar fotbollsspelare utan även 
människor. Myresjöhus Arena och andra idrottsanläggningar vi nyttjar ska vara 
en mötesplats för spänning, gemenskap och underhållning. Idrottsanläggningar 
där man på lika villkor kan träffas oavsett nationalitet, kön, könsidentitet,  
hudfärg, religion, kultur och sexualitet. 

Vår sportsliga uppförandekod innefattar områdena rent spel, supporters,  
ungdomslag och alkohol/ droger och ger riktlinjer för hur vi förväntar oss att  
en spelare, ledare eller supporter agerar samt vad vi gör när dessa riktlinjer inte 
efterföljs. 

Rent Spel 
För Östers IF innebär rent spel att man på intet vis försöker skaffa sig fördelar 
på ett otillåtet sätt och på så vis fuska. Här avses exempelvis att man i match-
situationer försöker ”filma”, förstärka situationer eller låtsas vara skadad för att 
vinna tid. Fusk motarbetar grunden för allt idrottande och vi vill att våra ung-
domsspelares förebilder beter sig på ett sportmannamässigt sätt. Rent spel 
innebär också att vi följer och respekterar domarteamets beslut. På så vis kan 
vi på sikt låta uppförandekoden skapa förutsättningar för att göra domarnas 
arbete lättare. I vår värdegrund har gjorts ett medvetet val att inte bara tala om 
vad vi står för utan även vad vi tar avstånd från.

Under match förekommer många situationer som ligger i en ”gråzon”. Här 
kommer vi att förlita oss på domaren och att denne gör en riktig bedömning. 
Vårt agerande ska hjälpa domaren i sitt arbete och vi ska supportera dennes 
beslut. 

I de fall där spelare eller ledare uppenbart bryter mot våra värdegrunder kommer 
föreningen föra en dialog med vederbörande i syfte att utbilda denne i vad som  
förväntas av en Österspelare eller -ledare. Om beteendet upprepas kommer 
spelaren eller ledaren stängas av från matcher. Överträdelse mot uppförande- 
koden kan även rendera i att kontraktet med spelare eller ledare upphävs.



Riktlinjer och värderingar för hur vi ska agera på och utanför plan. 
Senior: 
• En Österspelare ”filmar” inte på plan. ”Filmningar” där det uppenbart  

saknas kroppskontakt är inte tillåtet.
• En Österspelare ska aldrig förstärka en situation genom att verka mer  

skadad än vad som är fallet, försöka vinna fördelar eller på annat vis  
försöka få motståndaren bestraffad. 

”LEX Klose”  
Om man exempelvis förstärkt en situation och medvetet eller omedvetet slagit 
in bollen med handen uppmanas Österspelare att berätta för domaren om sitt 
misstag.

• Ibland gör fotboll ont – men vi ligger bara kvar om vi är skadade. Vi försöker 
att så fort som möjligt ”resa oss” och spela vidare för att på så vis hjälpa det 
egna laget och domaren. Östers IF står bakom den praxis som ger ansvaret 
till huvuddomaren att blåsa av spelet om en spelare ligger skadad. Vi kom-
mer att spela vidare till domaren blåser av. Detta förutsatt att man inte sett 
en skada som omedelbart behöver ses över, som domaren kan ha missat. 

• Vi visar alltid respekt för våra motståndare. Om vi kan hjälper vi både med- 
och motspelare vid eventuella skador. 

• Språket på och utanför planen är fritt från smädelser, hot, könsord och 
• sexuella trakasserier. 
• Vårt kroppsspråk på planen ska vara positivt och inte kommunicera  

negativa gester mot medspelare, motspelare eller domare.
• All typ av rasism är helt förbjuden. Kan det styrkas att en spelare eller  

ledare uttalat sig eller agerat rasistiskt blir vederbörande avstängd av  
föreningen i minst en match. 

• Kan vi så hjälper vi domaren i sitt arbete och på plan respekterar vi alltid 
dennes uppfattning och beslut. 

• Vi uppmanar aldrig till fult spel.
• En Österspelare tar inte av sig sin matchtröja för att fira ett mål eller i syfte 

att visa något budskap. 
• Vi hälsar och tackar domare och motståndare före och efter spelad match.
• Vi har ”stil” på och utanför planen. En Österspelare är alltid föreningens 

ansikte utåt. A-lagsspelare och ledare hälsar på andra ungdomsspelare och 
ledare inom föreningen. Vi ska proaktivt bidra till en positiv syn i vårt  
bemötande mot andra. 

• Vi tar avstånd från all typ av dopning. Om en spelare ertappas med otillåtna 
substanser kommer denne att stängas av till utredningen är färdig. Fälls en 
kontrakterad spelare för dopning kommer avtalet med denne att upphöra. 

• Vi tar avstånd från all typ av mutor. Om en spelare är anmäld och figurerar  
i utredningar kring uppgjorda matcher kommer denne stängas av till det  
att utredningen är klar. Om en kontrakterad spelare fälls för dylika brott  
kommer avtalet med spelaren att upphöra. 

• Östers IF ska vara en trygg arbetsplats. Föreningen har som policy att  
inte säga upp avtal med en tränare om sportslig framgång uteblir.  
Framtida tränarrekryteringar bygger på kontinuitet och långsiktighet.

• En Österspelare eller ledare uttalar sig inte negativt om föreningen,  
föreningens ledare eller spelare i media.

• Alla typer av mobbing är förbjuden. Om mobbing inom Elit förekommer 
ansvarar styrelsen för att sätta in åtgärdsprogram.  



Akademi & ungdom
Grunden för våra värderingar är snarlika för Akademi & Ungdom de för Elit. Föreningen 
ansvarar för att informera ledarna om vår uppförandekod. Det är ledarnas ansvar att föra 
kontinuerlig dialog kring uppförandekoden med såväl grupp som individ under träning 
och match. Det är ledarnas ansvar att informera föräldrar om uppförandekoden och  
försöka få hjälp av dem så att den efterlevs. Nyckelordet i detta arbete är kommunikation.  

Avvikelser för Akademi & ungdom i relation till Elit är:
• I ungdomslagen kan vi spela bollen över linjen om vi ser en motståndare ligga skadad 

och vi behöver inte vänta på domarens signal. 
• Språket på och utanför planen är fritt från svordomar, smädelser, hot, könsord och 

sexuella trakasserier. 
• All typ av rasism är helt förbjuden. Kan det styrkas att en akademi- eller ungdoms- 

spelare uttalat sig rasistiskt kommer spelaren bli tillsagd samt behöva be om ursäkt  
till den som är förorättad. Ledare skall via dialog med spelaren förklara det fel som 
gjorts och tydligt markera att detta är förbjudet. Om spelaren upprepar sitt beteende 
kan denne bestraffas med avstängning eller i värsta fall uteslutning ur föreningen.

• Kan vi så hjälper vi domaren i sitt arbete och på plan respekterar vi alltid dennes  
uppfattning. En domare är alltid helig. Det gäller spelare, ledare och föräldrar. Om  
en förälder beter sig illa är det ledarens ansvar att säga till denne – en Österförälder  
representerar föreningen lika mycket som en spelare eller ledare. Om ledaren känner 
sig obekväm med detta måste det adresseras till styrelsens ansvariga för ungdom. 
 
 
 
 



• Vi hälsar och tackar domare och motståndare före och efter match. Eventuella konflik-
ter som uppkommit under matchen ska vi försöka lösa på plats med motståndarnas 
ledare.

• All typ av mobbing är helt förbjuden. Med mobbing avses kränkande handlingar,  
fysiska eller psykiska, som inte är en engångsföreteelse utan systematiska sådana. 
Öster har definierat kränkande handlingar/mobbning som:  
 
• att prata illa om eller kalla varandra fula saker  
• att reta, göra miner, skratta åt eller viska om någon  
• att frysa ut någon  
• att slå eller bråka med någon  
• att ta, gömma eller förstöra saker för någon

Vi arbetar för att skapa en trevlig och positiv miljö där spelare och ledare kan växa. Alla 
ledare har ett ansvar för hur spelarna mår. Om spelare utövar mobbing är det ledarens 
ansvar att föra en dialog med spelaren och dennes föräldrar. Om detta inte hjälper har 
föreningen rätt att utesluta spelare. Om mobbing utövas av ledare riskerar denne  
omedelbar uteslutning om bevisbördan är tillräcklig. Styrelsen utreder och fattar beslut. 
Östers IF arbetar förebyggande mot all form av mobbning och kränkande handlingar  
och kommer omedelbart ingripa om så sker. Då blir ledarnas uppgift att:  

     • kartlägga övergrepp
     • tala med båda parter om vad som hänt  
     • kontakta föräldrarna  
     • besluta om åtgärd och följa upp 



Akademi & Ungdom övrigt
Bland våra ungdomslag är värdeorden gemenskap och glädje viktigast. Det ska vara kul 
att komma till träningar och matcher och vi ska arbeta med gruppen och bygga en stark 
gemenskap och trygghet. En ungdomsspelare som kommer till av föreningen arrange-
rade aktiviteter ska alltid känna sig trygg i att inte utsättas för mobbing, rasism, sexuella 
trakasserier eller andra överträdelser. Kan vi få spelarna att känna detta föds våra andra 
värdeord; viljan att kämpa och respekten för lagkamrater och motståndare. 

Klubben är störst – klubben är större än laget - laget är större än individen.

Det ska avspeglas i hur vi leder våra lag och kommunicerar med våra spelare.  
Kommunikation mellan ledare och spelare är nyckelord när vi matchar våra lag.  
Bättre kommunikation borgar för utveckling och mindre frustration och frågetecken från 
spelare och föräldrar. I syfte att stärka gruppen, utveckla våra spelare och ge alla möjlig-
heten att spela och leka fotboll finns det riktlinjer för hur våra ledare ska agera kring trä-
ning och match. 

7-, 9- och 11-manna ungdom/akademi
• I 7-manna ska ingen spelare spela mindre än en majoritet av övriga laget. För att  

skapa rotation kan ledare låta vissa spelare få mer speltid än övriga – företrädesvis 
uppmuntras de med hög träningsnärvaro. Ledare ansvarar för att få till en logisk  
fördelning av denna rotation, begriplig för både spelare och föräldrar*.

• I 9- och 11-manna ungdom ska spelare uttagna till match få mycket speltid, förutsatt 
att den fysiska statusen tillåter det. Om brister i fysisk status är en grund för mindre 
speltid ska spelaren informeras om detta*. 

• Samma spelare ska inte vid upprepade tillfällen få börja på bänken. Ledare måste tillse 
att rotation av startspelare sker. 

• Ledare bestraffar eller kritiserar aldrig inför grupp en spelare som exempelvis inte följer 
lagets taktik, dribblar för mycket eller slår en dålig passning. För dialog med spelaren. 



I de fall det går uppmuntrar vi ledarna att kalla till sig spelaren, förklara vad spelaren 
ska tänka på och skicka tillbaka spelaren på plan. Prata med spelaren efter match  
då mottagligheten för konstruktiv kritik är större. Blanda konstruktiv kritik med beröm. 

• Spelare kritiserar aldrig en medspelare för en dålig eller missad passning, ett missat 
skott, dålig arbetsinsats eller liknande. Det ligger på tränarnas ansvar att prata med de 
spelare som agerar på detta vis. 

• Tränarna bör uppmuntra spelare att ta ansvar för gruppens uppträdande på träning 
och match.

Akademilag 16-19 år 
• Alla spelare uttagna till match ska få speltid. Resultatorienteringen i våra akademilag är 

högre och det är för föreningen viktigt att vi behåller högsta möjliga serietillhörighet för 
att fortsätta lagens utveckling. Om spelare ges mindre speltid ska ledare föra dialog 
med spelaren och förklara varför.

• Rotation av startelvan rekommenderas men om en spelare vid upprepade tillfällen får 
börja på bänken, måste ledare prata med spelaren och förklara för vad vederbörande 
behöver utveckla för att möjliggöra en plats i startelvan.

• Konstruktiv kritik (pep-talk) kan förekomma från både ledare och spelare inom grup-
pen. Exempel på konstruktiv kritik kan vara att vi håller våra positioner, gör vårt jobb 
eller liknande Det är ledarnas ansvar att hålla rätt nivå på tonläget och att vi uppfyller 
uppförandekoden.

U21/A-lag
• Skall i alla lägen coachas för att vinna matcher. 
 
*Dessa principer gäller såväl träningsmatcher och poolspel som seriematcher och cuper. 
Vid cuper kan speltiden se annorlunda ut då fler matcher spelas samma dag – då ska den 
totala speltiden avspeglas över hela dagen. DM matcher spelas och coachas utifrån att vi 
skall vinna matcher och undantas från ovan riktlinjer. 



Supporters
Östers IF har en fantastisk supportklubb; East Front. Härliga supporters 
som i många år varit viktiga för föreningen i både med- och motgång. I 
samarbete med East Front har vi tagit fram riktlinjer som gäller suppor-
terklubben och beslutat vilka konsekvenser som uppstår om dessa inte 
efterlevs. 

• Östers IF har ingen önskan om att kväva supporters engagemang 
och vilja att skapa god stämning på läktaren. Skulle föreningen nå-
gon gång anse att supporters klivit över gränsen förs en dialog med 
dem.

• Östers IF tar avstånd från all typ av förbjuden pyroteknik såsom 
bengaler, knallskott, rökbomber med mera. Supporters som an-
vänder detta kommer bestraffas med det föreningen maximalt kan 
döma, det vill säga en arrangörsavstängning från alla våra arrange-
mang om minst 3 månader. Är personen medlem i föreningen kom-
mer denne att uteslutas.

• Om en supporter springer in på planen kommer vederbörande be-
straffas med det föreningen maximalt kan döma, det vill säga en ar-
rangörsavstängning från alla våra arrangemang om minst 3 månader. 
Är personen medlem i föreningen kommer denne att uteslutas.

• Östers IF tar avstånd från banderoller med texter såsom ”hata mot-
ståndare” eller ramsor med liknande innebörd. Ramsor mot mot-
ståndare innehållande humor eller ironi accepteras men ska använ-
das med eftertanke. 

• En supporter till Östers IF ska på intet vis provocera motståndarnas 
supporters. Om provokationer kommer från deras sida ska vi aldrig 
”ge igen”. Om situationen kräver påkallas ordningsmaktens upp-
märksamhet. 

• All typ av rasism är helt förbjuden. Kan det styrkas att en supporter 
uttalat sig eller agerat rasistiskt eller använt banderoller med ra-
sistiska tillmälen kommer supporten uteslutas ur Öster IF och East 
Front under ett år, samt bestraffas med det föreningen maximalt kan 
döma, det vill säga en arrangörsavstängning från alla våra arrange-
mang om minst 6 månader. 

• Personer under 15 års ålder kan inte arrangöravstängas. I de situa-
tioner som kräver det kommer föreningen föra en dialog med dessa 
personer i syfte att förhindra liknande förseelser. 

Östers IF följer den praxis vad gäller arrangörsavstängning som flera 
andra allsvenska lag i Sverige använder sig utav. 

East Fronts betydelse för Östers IF är stor men detta till trots kommer 
vi aldrig att försvara agerande som strider mot ovan värdegrunder. Vi 
kommer konsekvent ta avstånd från de personer som inte kan följa våra 
riktlinjer och vi betraktar dem heller inte som supporters till föreningen.  



Alkohol & droger
Östers IF är en drogfri förening som tar ett socialt ansvar för sina spelare 
och ledare. Alla inom klubben har därför ett ansvar att arbeta alkohol- och 
drogförebyggande. Ledare och spelare är aldrig påverkade av alkohol i 
samband med träning, match eller andra tillfällen då man representerar 
föreningen*. En spelare är aldrig påverkad av alkohol dagen före match 
eller träning.
 
• En ledare eller spelare i Östers IF använder eller hanterar inte på  

något sätt droger och är följaktligen heller aldrig påverkad av droger. 
• Det är inte tillåtet att dricka alkohol eller uppträda berusad i  

föreningskläder.
• En spelare under 18 år nyttjar aldrig alkohol, tobak eller droger.  

Alkoholdrycker får inte förekomma bland vara sig ledare eller föräldrar 
i samband med idrottsverksamhet med ungdom, till exempel under 
träningsläger, cuper, matcher eller resor till och från dessa. Ledare  
bör undvika att bruka tobak och snus vid umgänge med barn och 
ungdomar, samt uppmana våra ungdomar att inte använda tobak  
(inklusive snus).

Brott mot denna policy kan innebära uteslutning ur klubben och i 
förekommande fall avsked. Separata policys vad gäller Alkohol och 
droger finns för tjänstemän, styrelse och volontärer till föreningen. 

*i förekommande fall kan undantag ges vid till exempel årsfester, julbord 
eller liknande.
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