
                                             
 

 

Värdegrundens förankringsprocess 2023 

Hammarby har tillsammans med föreningens ideella ledare tagit fram en värdegrund som gäller för föreningen.  

För implementering av värdegrunden i verksamheten har även en förankringsprocess tagits fram. Denna 

innehåller nio punkter och är till för att synliggöra klubbens värdegrund. 

 

 

1. Digital genomgång av värdegrunden tillsammans med målsman 
Varje år skall alla spelare och ledare gå igenom värdegrunden, kvittera att man tagit del av den. Är man under 

18 år så gör man detta tillsammans med sin målsman. Detta sker digitalt genom att samtliga spelare och ledare 

i klubben får ett mejl med en länk till ett formulär vilket skall vara ifyllt senast den 31 mars. Digitala 

värdegrunden gäller även klubbens ledare, anställda och styrelsen. 
 

2. Värdegrundsaktivitet 
En lagaktivitet som sker utanför fotbollsplanen, där värdegrundsorden och dess innebörd tas upp. Exempel på 

aktivitet kan vara bowling, korvgrillning mm. Värdegrundsaktiviteten skall genomföras minst en gång per år. 

Värdegrundsaktivitet gäller i åldrarna 5-19 år. 

 

3. Individuella och kollektiva spelarmöten   
Värdegrunden samt planering av värdegrundsaktivitet skall tas upp på samtliga lags spelarmöten. Individuella 

möten görs utefter en färdigställd mall. Kollektiva möten kan göras genom workshop utefter en färdigställd 

mall. Spelarmötena gäller i åldrarna 10 år och äldre. 

 

4. Föräldramöten 
Värdegrunden samt planering av värdegrundsaktivitet skall tas upp på samtliga lags föräldramöten. 

Föräldramöten gäller i åldrarna 5-19 år.  
 

5. Åldersgruppsmöten 
Värdegrunden tas upp vid säsongens åldersgruppsmöte. Åldersgruppsmöten gäller i åldrarna 5-19 år. 
 

6. Kaptensbindel (Värdegrundsbindel) 
Klubben har tagit fram en kaptensbindel med värdegrunden på. Denna skall alltid bäras av lagkapten när ett  
Hammarbylag spelare match. Hammarby Fotboll förser samtliga lag med varsin kaptensbindel. Kaptensbindel 

gäller i åldrarna 6 år och äldre. 
 

7. Värdegrundsmedalj  
Till de yngre lagen delar föreningen ut värdegrundsmedaljer till samtliga spelare vid Bajenligans avslutning som 

äger rum i september. Värdegrundsmedalj gäller i åldrarna 5-7 år. 
 



 

                                                            
 

 

 

8. Värdegrundspris  
Föreningen delar ut ”Årets värdegrundspris” till en spelare i respektive lag inom åldrarna 8 år och äldre. 

Ledarna utser sitt lags pristagare. Pokalen delas ut i samband med en A-lags match under hösten. 

KRITERIER FÖR UTTAGNING AV ÅRETS VÄRDEGRUNDSPRIS 

En spelare som…  

- Kan värdegrundsorden 

- Alltid följer och agerar enligt värdegrunden 

- Är en bra kompis och ställer upp för sina lagkamrater 

- Har en hög träningsnärvaro och ger alltid 100 % på träning och match 

- Har en bra attityd och är juste mot medspelare, motspelare, domare och övriga funktionärer 

- Lyssnar på och följer instruktionerna som ledarna ger 

- Visar ett gott uppförande både på och utanför planen 

 

9.Värdegrundstryck på ledaroverall  
Klubbens fem Värdegrundsord finns som ryggtryck på klubbens ledaroveraller samt på ”matchledarvästar”. 

 

 

Trygghetsgruppen 
Alla inom Hammarby arbetar för en miljö fri från mobbning och kränkande behandling. Detta kan förekomma i 

olika former: fysiskt, psykiskt, genom ord, handlingar, genom dator eller mobil. Vänd dig till trygghetsgruppen 

om du sett, upplevt eller på annat sätt kommit i kontakt med mobbning eller kränkande behandling. Du kan 

självklart vara anonym. 

Trygghetsgruppen arbetar efter en handlingsplan för mobbning och kränkande behandling som finns att läsa i 

Bajenmodellen. 

Trygghetsgruppen består av: 

Sanna Fix sanna.fix@hammarbyungdom.se  

Kai Gissberg kai.gissberg@hammarbyungdom.se 

Jesper Sporre jesper.sporre@hammarbyungdom.se 

Viktor Catenacci viktor.catenacci@hammarbyungdom.se 

Daniel Engström daniel.engstrom@hammarbyungdom.se 
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