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VÄRDEGRUND
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SHIF/SPK:s Värdegrund
Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) 
värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete.

En värdegrund beskriver en organisations förhållningssätt, rättesnören och ledstänger. 
Värdegrunden kan dels beskriva förhållningssätt till uppdraget (verksamhetsidén), dels 
hur individer och grupper i organisationen förhåller sig till varandra. En gemensam vision 
och värdegrund bör vara något som alla kan ställa upp på och samlas kring, något som kan 
genomsyra all verksamhet och utvecklingsarbete, något som kan bidra till att förtydliga 
och stärka organisationens image i samhället.
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Värdegrund bygger på “oss”

Vi tänker oss ett hus som vi bygger på stadig grund:
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Hälleberget
Att vara fysiskt aktiv är extra viktigt om man har en funktionsnedsättning. Den fysiska och 
psykiska styrkan som fås genom idrotten skapar förutsättningar för ett mer självständigt liv 
med en högre livskvalitet. Detta leder i sin tur till både personliga och samhälleliga vinster. 

Grundfundamentet
Parallellt med SHIF/SPK:s värdegrundsarbete pågår RF:s värdegrundsarbete. Detta är 
handikappidrottens grund.

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all 
verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
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Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika 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
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. 
Alla som vill, oavsett nationalitet, etnisk ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning 
samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. 

Rent spel
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 såväl på som utanför idrottsarenan. 
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Pelarna
Idrott åt alla – hela livet
Idrottare med funktionsnedsättning ska erbjudas samma möjlighet att idrotta som andra 
och ska ha samma rättigheter och skyldigheter som personer utan funktionsnedsättning. 
Idrott för personer med funktionsnedsättningar är en livsviktig del i vardagen för att må 
bra hela livet. Idrotten fungerar som ett medel att höja livskvaliteten men också som ett 
mål att prestera och nå resultat. Förutom den stora glädjen att 
idrotta, så ger träning och tävling förbättrad kondition, koordination, 
styrka, kropps- och rumsuppfattning, vilket ger mervärden i form av 
ökat självförtroende m.m.

Ständig utveckling – idrott i rörelse
En organisation är lika bra som dess medlemmar. Devisen ”Idrott i rörelse” beskriver att 
idrott för personer med funktionsnedsättning ständigt strävar efter utveckling för alla 
personer och grupper i alla led i organisationen.

”Vi har roligt och utvecklas tillsammans.”
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Tillsammans är vi starka
Vi är ett, d.v.s. vi hjälper varandra och vi står enade. Vi strävar mot att 
alla inom vår rörelse ska känna till vad vi står för, vilka förhållningssätt 
vi har och vilka ledstänger vi följer. Vi stöttar varandra och går enade mot 
framtiden.

”Vi tänker positivt och offensivt.”

”Vi vill arbeta i en 

vinnarkultur.”

Unik kompetens
Att utvecklas som idrottare, tränare eller ledare med sin funktionsnedsättning i 
förhållande till de krav och förväntningar som ställs, ger en 
unik kompetens. En kompetens som kan användas för 
att inspirera andra. 

”Vi är idrottsutövare 
och idrottsledare.”
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Tak
Ansvar
Inom organisationen tar vi ansvar för oss själva och varandra. Det innebär att vi 
använder ett språk och en attityd som bygger på att vi värnar om oss själva och varandra.

Attityder
Våra attityder visar vilken inställning vi har till personer, objekt och företeelser. Vi strävar 
mot att se på oss själva och andra med respekt och förståelse. ”Som vi visar upp oss blir vi 
sedda”. ”Vi möter vår omgivning - som vi själva vill bli mötta”.

”Vi är socialt ansvarstagande.”

”Vi pratar med varandra 
inte om varandra.”
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”Vi har respekt för gemensamma spelregler.”

”Vi har 
respekt för 

medtävlare.”

Respekt
Alla personer ska mötas med respekt vilket innebär att vi behandlar
 varandra likvärdigt. Var och en respekteras utifrån den personen är 
och vad den står för. Om jag vill att personer/samhället ska 
respektera mig måste jag respektera mig själv.

Professionalism
Vi agerar alltid professionellt vilket medför att vi blir mötta med 
positiva ögon och alla uppfattar oss som seriösa i vårt agerande.

”Vi är ärliga i vår 

idrottsutövning.”
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Acceptans
Vi accepterar varje person och dess förutsättningar. Det innebär att vi tar hand om både 
fysiska och psykiska behov som kan uppkomma till följd av funktionsnedsättningen. Vi gör 
ingen skillnad på personer utan varje person är unik och behandlas rättvist.  

Förebilder
En förebild är en person som, utifrån de erfarenheter hon har från sitt idrottande eller 
sitt ledarskap, agerar utifrån den gemensamma värdegrunden. Det är en person som 
inspirerar andra att växa och utvecklas optimalt utifrån de förutsättningar man har med 
sin funktionsnedsättning. 
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Anteckningar
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