
”Arena Kungälv”



Varför värdegrund?
• Värdegrund är de normer och värderingar som delas av medarbetarna/medlemmarna i en 

organisation
• Värdegrund är de uppfattningar och attityder som genomsyrar hela organisationen och 

bestämmer vad som skall anses vara till allas bästa
• Värdegrund är grunden till beteende och handlingar i organisationen
• Värdegrund fungerar som en bas för kommunikation och ömsesidig förståelse



Workshop värdegrund
Syfte
• Genom dialog identifiera gemensamma värdeord, övertygelser och önskvärda beteenden 

Som ska gälla i såväl projektet som i Arenan

Mål
• Skapa en plattform för god dialog kring gemensamma värderingar
• Skapa en gemensam lista med möjliga värdeord, med exempel på önskade beteenden som 

stödjer dessa värdeord



Glädje

Gemenskap

LångsiktighetUtveckling

Samarbete

Värdegrund
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Gemenskap
• Vi skapar gemenskap genom delaktighet och tillhörighet, där alla känner sig välkomna.
• Vi är lyhörda, hjälpsamma och verkar för en trygg miljö, där alla känner sig sedda och får 

utrymme att dela med sig av erfarenheter.
• Vi är inkluderande och vi visar respekt för varandras likheter och olikheter.



Samarbete
• Vi bidrar till att skapa en trygg och öppen miljö, där vi tar ett gemensamt och personligt 

ansvar för ett gott uppträdande. 
• Vi agerar ödmjukt, ärligt och ansvarsfullt i alla situationer. 
• Samarbete skapar vi genom att nyttja varandras olika kunskaper och intresserar oss för 

varandra, oavsett roll och nivå. 
• Vi visar respekt och förståelse för varandras olika behov.



Glädje
• Vi sprider och delar med oss av energi och glädje och vi möter alltid varandra på ett 

positiv sätt.
• Vi skapar glädje genom intresse och engagemang och allt vi gör ska genomsyras av god 

stämning. 



Långsiktighet
• Vi bidrar med att uppfylla idrottens behov långt in i framtiden.
• Vi verkar för att skapa en hallarena på ett miljömässigt hållbart sätt utan att belasta 

föreningarnas eller kommunens ekonomi, med möjlighet att skapa ekonomisk stabilitet.
• Vi möjliggör för framtida generationer att växa.



Utveckling
• Vi är nyfikna, intresserade och lyhörda för nya idéer och tankar om hur idrotten utvecklas 

och dess betydelse för samhället och folkhälsan.
• Tillsammans skapar vi förutsättningar att utvecklas såväl i våra föreningar som i samhället.
• Vi bidrar till möjligheter att utveckla föreningslivet och idrottandet.



Effektanalys ”Arena Kungälv”



Workshop effektanalys
Syfte
• Skapa en samsyn på vilka effekter vi vill uppnå med en gemensam hallarena på Yttern.



Idrottsintresse

Fler halltiderMöjlighet till mer 
spontanidrott

Etablering av fler 
grupper (ålder, kön 

para etz)
Större simbassäng

Ökad LOK statistik!Fler idrottsytor för nya 
idrotterFler istider

Gemensamma 
utbildningar – 

ungdomar/ledare/
föräldrar

Enklare hjälpa 
varandra med 
träningshjälp, 

övningar, mental 
hälsa mm

Dialog och samarbete 
mellan olika idrotter 

och föreningar

Samverkan mellan 
skola och 

idrottsföreningar

Erbjuda mat efter 
skolan i anslutning till 

träning

Ökad förståelse för 
andra idrotters behov

Möjlighet till 
gemensam 

rehabträning med 
sjukgymnaster mm 

Vilka effekter vill VI uppnå med en gemensam Hallarena vid Yttern?
Önskade effekterMöjliggörare

Ökad integration

Ökat innanförskap 

Mötesplats

Starkare föreningsliv 
och fler medlemmar

Ökat intresse för 
idrott

Livslångt idrottande

Livslångt 
idrottande

Attraktiv idrottsort

Samhällsnytta

Varumärke
Ökad folkhälsa – 

både för unga och 
gamla

Folkhälsa
Tränings-

möjligheter

Kapacitet

Ekonomiska 
samordningsvinster

Mer ändamålsenliga 
ytor för idrotten

Samverkan

Tryggare anställning

Gemensamma 
lokaler för möten, 
utbildningar och 

konferenser

Samarbeta kring 
kanslifunktioner och 

samverka kring 
skötsel.

Gemensamt 
föreningsdrivet café

Minskade kostnader 
för gemensam 
administration

Bra 
träningsmöjligheter 
och längre säsong

Blanda
 åldersgrupper

Effektivare och 
säkrare träning

Inte behöva söka   
oss till andra 

kommuner för att 
tillgodose våra behov

Tillgång till andra 
träningsytor än "sin 

egen"

Evenemang

Mötesplats och 
gemenskap för alla 

åldrar

Vuxna kan hjälpa 
ungdomar med t.ex. 

läxor

Pensionärs-
föreningar 

engagerade i 
idrottsföreningar och 

tvärt om

Samlingsplats för 
aktiva och allmänhet

Locka idrottsturism.
Möjliggöra för stora 
arrangemang och 

event

Bättre 
publikupplevelse

Möjlighet att 
arrangera fler och 

större cuper, tävlingar  
och träningsläger

Ökad besöksnäring

Fler internationella 
matcher och 
turneringar

Lättare för barn och 
ungdomar att hålla på 
med fler olika idrotter 
längre upp i åldrarna

Fler framgångsrika 
utövare.

Fler idrottande 
ungdomar

Väcka intresse för 
andra idrotter än sin 

egen

Möjlighet att växla 
mellan idrotter

Ökat intresse för 
"min" sport 

Skollovsaktiviteter 
med prova-på-tema

Samordna 
idrottsskolor

Fler ges möjlighet att 
prova på olika idrotter

Börja ny sport senare 
i livet

Attraktivt för 
sponsornätverk

Ökade 
sponsorintäkter 

genom ökad synlighet

Gemensamt 
partnernätverk

Fler arbetstillfällen. 

Tryggare miljö.

Närhet till 
kollektivtrafik

Föreningslivet stärker 
sin position i 

samhället

Mindre körningar för 
föräldrar till 

multiidrottande barn 

Gemensamt skapa 
bra vanor för dagens 
barn och ungdomar

Fler barn/unga i 
rörelse. Ett aktivt familjeliv

Meningsfull 
fritidssysselsättning

Möjliggöra för 
parasporten



Så här läses och används en effektkarta
• En effektkarta ger en visuell bild att kommunicera kring avseende

• vad vi vill uppnå
• vad som behöver göras eller inträffa för att nå det önskade läget 
• För att användas i dialog med kommuninvånare, politiker, investerare etc.

• En överenskommen effektkarta kan fungera som vägvisare under den fortsatta resan
• Kommande lösningförslag kan stämmas av mot effektkartan för att säkerställa att arbetet 

fortsätter mot rätt mål
• Läs kartan från vänster till höger
• Blåa ringar är våra möjliggörare vilket innebär att om vi tar hand om dessa så kommer vi 

att nå de gröna deleffekterna som i sin tur leder till de yttersta effekterna (gula ringar) som 
vi vill uppnå.
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