Fotboll och Ishockey för ett
starkt Djurgårdens IF och
ett starkt Stockholm
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VÄRDEGRUND
D j u rg å r d e n s I d ro t t s f ö r e n i n g

VÅ R VI S IO N
Djurgårdens idrottsförening får människor att växa
genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa.

VÅ R P O S I T ION
Stockholms Stolthet – Sveriges ledande idrottsförening.
Vår ambition är att alltid vara den ledande idrottsföreningen
i Sverige och en symbol för Vår Stad Stockholm.
Vi agerar ny tänkande för att utveckla våra idrotter, vår t
sociala ansvar, vår attraktionskraft och breda gemenskap.
Vi vågar ta ställning och visa vägen.

VÅ R S TA D
Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey har inlett
ett stor t arbete tillsammans med att samordna respektive
klubbs arbete för en bättre stad under namnet ”Vår Stad”.
Detta blir ett samlingsbegrepp för vår t arbete i Stockholm
vad gäller upplevelse, föreningsidrott och spontanidrott
i samverkan med staden, näringslivet och stockholmarna.

SAMHÄLLSNYTTA
ELLER AFFÄRSNYTTA
G e m e n s a m t vä r d e s k a p a n d e
för en starkare stad

Det behövs nya idéer, engagemang och partnerskap för att utveckla Stockholm
genom idrotten. Vi i Djurgårdens IF har över 125 års samlad erfarenhet av att göra skillnad
i människors liv genom upplevelser, föreningsidrott och spontanidrott. Vi är Sveriges mest
framgångsrika idrottsförening och Stockholms Stolthet och vill så vara i minst 125 år till.
Vår Stad är en del av ett omfattande och ständigt pågående arbete för att fortsätta vara
en attraktiv, framåtsträvande, jämställd och inkluderande idrottsförening som hela tiden
strävar efter att vara i takt med samtiden. I det arbetet vill vi som idrottsförening hitta,
ett för oss och vår omgivning, modernt och ömsesidigt gynnsamt samarbete.
Det är i mötet och samspelet mellan upplevelsen, föreningsidrotten och spontanidrotten
som vi, i ett första skede, når flest människor och, i ett andra skede, kan erbjuda samma
människor en plattform för fortsatt och uthålligt engagemang oavsett det är i form av
upplevelsen på läktaren, som spelare eller ledare i föreningen eller via spontanidrottens
mötesplatser runt om i Vår Stad.
Vi önskar här ge dig en inbjudan att fundera och reflektera över ditt engagemang
och hur du bäst skapar ömsesidig samhällsnytta och affärsnytta och hoppas att vårt
tillvägagångssätt kan inspirera. Om du ser möjligheter att aktivera Dig eller Din
organisation, i samarbete med oss på Djurgården för att skapa mervärden för ännu
fler i Vår Stad, tveka inte att kontakta oss så tittar vi närmare på vad vi
kan göra tillsammans.

Filip Lundberg
Statsvetare och ansvarig Vår Stad

VÅR STAD BEHÖVER
UPPLEVELSER
VI UPPFYLLER DRÖMMAR
– Djurgårdens Idrottsförening är Sveriges mest framgångsrika idrottsförening. Vi är särskilt stolta över
att vara unika med representationslag i fotbollen och ishockeyns högsta serie för herrar och damer.
Vi fyller stadens arenor med människor och våra herr- och damspelare är förebilder för många
idrottande pojkar och flickor som en dag drömmer om att spela på en av dessa arenor
och bli nästa generations förebilder.

Alltid visa vilja
Vi slutar aldrig kämpa och ser vilja som talang

VI UNDERHÅLLER MÄNNISKOR
– Djurgården har hundratusentals anhängare runt om i Sverige och fyller en viktig
social funktion i många människors liv. På våra arenor skapar vi år ut och år in levande och
stämningsfulla mötesplatser. Alla är välkomna i djurgårdsgemenskapen oavsett bakgrund,
kön, ålder eller ekonomi. Genom fotboll och ishockey erbjuder vi en välbehövlig
och uppskattad paus ifrån vardagens krav och åtaganden.

Varm gemenskap
Vi är välkomnande, omtänksamma och lyfter varandra

VI BJUDER IN DE SOM STÅR UTANFÖR
– Djurgården har stora möjligheter att via vårt varumärkes attraktionskraft och
popularitet göra stor skillnad för de som inte alltid har det så lätt. Att få träffa sina
idoler, gå på en fotbolls- eller ishockeymatch eller bara få känna sig som en del av en
större gemenskap är för många människor som lever i utsatta situationer ingen självklarhet.
Djurgården samarbetar därför med organisationer vilka arbetar praktiskt
med de mest utsatta grupperna i Vår Stad.

Glädje och kärlek
Vi delar entusiasm, inspiration och hopp

VÅR STAD BEHÖVER
FÖRENING
VI SKOLAR TUSENTALS POJKAR OCH FLICKOR
– Den absolut största delen av vår verksamhet består i att utveckla barn och ungdomar i vår ungdomsidrott.
Vårt mål är inte bara att de ska få utvecklas i det de tycker är roligast: att spela fotboll och ishockey.Minst
lika viktigt är de värderingar som barnen får med sig både på och utanför planen. En utbildning för livet som
innehåller fotboll och ishockey men också de andra idrottsliga värdena som glädje, kamratskap och fair play.
Vi arrangerar årligen tusentals aktiviteter som inkluderar träningar, matcher, turnering för föreningsidrott och
spontanidrott, idrottsfestivaler och sommar- och vinterskolor samt ytterligare aktiviteter.

Tydligt ledarskap
Vi visar vägen med höga ambitioner, lyhördhet och civilkurage

VI RESPEKTERAR OLIKHETER
– Djurgården står för en välkomnande och öppen miljö där alla ska känna sig välkomna oavsett politisk
åskådning, etnicitet, religion, sexuell läggning eller andra yttre eller inre attribut. Vi är en icke-religiös
och icke-politisk idrottsförening och därför ska eventuella olikheter inom dessa områden inte påverka
möjligheten att delta i våra verksamheter. Alla är olika och olika är bra, är ett måtto som för oss spänner
över hela samhällsspektrat. Djurgårdens IF har i samverkan med anställda, spelare, ledare, föräldrar, ideella
och supportrar antagit en gemensam värdegrund för hela föreningen. Att ha en Djurgårdströja innebär
att du tagit ställning för ovanstående värdegrund.

Stå upp för rättvisa
Vi låter idrottens ideal genomsyra allt vi gör

VI STÖTTAR LOKALA FÖRENINGAR
– Vi tar ansvar för att stärka breddidrotten i en för barn och unga positiv och sund riktning.
De allra flesta idrottsutövare idrottar inte i en storklubb utan i små breddföreningar runt om i Sverige.
Föreningar vilka fostrar framtida generationer och som i vissa områden är det enda konstanta över tid
när befolkningen byts ut, skolor startas och läggs ner, företag flyttar och politiska majoriteter skiftar.
Vi försöker hitta nya sätt att stärka och utveckla mindre föreningar, både sportsligt, ekonomiskt och
organisatoriskt utifrån en ambition att alla ska vinna på samarbetet. Vi är övertygade om att det
stärker Djurgården, idrotten och Vår Stad på sikt.

Goda förebilder
Vi visar respekt, värdighet och är stolta djurgårdsambassadörer
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VÅR STAD BEHÖVER
SPONTANIDROTT
VI SÄNKER TRÖSKLARNA TILL IDROTTANDET
– Genom spontanfotboll och spontanishockey ökar vi tillgängligheten till idrott samtidigt som
vi erbjuder en positiv fritid för fler. Vi tror starkt på spontanidrottens betydelse för att få fler
barn att på ett enkelt sätt komma in i idrottens värld och de goda värden som den medför.
Djurgården Fotbolls Drive In-Fotboll och Djurgården Hockeys Ishockey för Alla tillhandahåller
utbildade ledare och aktiverar varje vecka hundratals ungdomar i några av
Stockholms mer utsatta områden.

Tar socialt ansvar
Vi breddar idrottsintresset, erbjuder tillhörighet och är en aktiv positiv kraft i samhället

VI HÖJER INSATSEN IFRÅN FÖRENINGEN
– Djurgården ligger i framkant för att hitta nya sätt att engagera och möta vår föränderliga
omgivning. Många barn och unga är idag inte aktiva i någon förening. Vi håller därför på att utveckla
en mobil idrottsplats – en mindre lastbil med utrustning som ger barn och ungdomar en möjlighet
att prova på idrott, ge inträde till föreningslivet samtidigt som vi främjar folkhälsan. Den ska
besöka skolgårdar, bostadsområden, köpcentra och andra platser där barn och ungdomar finns.

Uppmuntra mod
Vi utmanar det invanda, vågar testa nytt och är innovativa

VI MÖTER STADENS, NÄRINGSLIVETS OCH MÄNNISKORS BEHOV
– Stockholm står inför stora demografiska, kulturella och ekonomiska utmaningar, vilka kommer
påverka dig, ditt företag och din förening. Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey har antagit en
strategi som utgår ifrån att vi arbetar för och tillsammans med Vår Stad. Vi har förutsättningar att,
genom vår kombinerade bredd och spets, attraktionskraft, goda lokalkännedom och många
beröringspunkter runt om i hela Stockholm, ta en aktiv roll i utvecklandet av Vår Stad.
På så sätt stärker vi också vår förening och de som väljer att arbeta med oss,
för detta ändamål!

Professionell inställning
Vi strävar efter hög kompetens, kvalitet och lära oss i allt vi gör
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MILJÖER,
BETEENDEN
OCH AKTIVERING
Vi arbetar hårt för att i verksamheten säkerställa att alla miljöer där Djurgården
verkar (oavsett det är miljön på läktaren, planen eller i omklädningsrummet) ska
vara trivsam, inkluderande och glädjefylld för alla. Vi vill genom att aktivt arbeta
för att uppmuntra och stärka alla de positiva värden som finns i Djurgårdens IF
sakta men säkert börja tränga undan de destruktiva och icke-önskvärda.
I en förening av Djurgårdens storlek och karaktär med flera hundra tusen
anhängare, aktiva och på andra sätt engagerade människor kommer känslouttryck, åsikter och ställningstaganden blandas med varandra. Att våga stå upp
och manifestera föreningens position i olika offentliga sammanhang kan till och
från efterfrågas och vara berättigat men det är i vår operativa verksamhet 365
dagar om året som vi kan göra skillnad på riktigt. Vi har i Djurgården stora
möjligheter och ett ansvar att, i alla våra möten med människor, oavsett om det
är i arena-, ungdoms- eller spontanidrottsmiljön arbeta för att sprida positiva
beteenden. En möjlighet och ett ansvar vi också i hög utsträckning tar.

INDIVIDENS
FÖRMÅGA

V i l j a , b e h ov o c h i n f r a s t r u k t u r, m e d
rätt förutsättningar kan fler lyckas

Vår Stad arbetar i hela Djurgården Fotboll och Ishockey med att sänka trösklar för
människor att bli en del av Djurgården på ännu fler platser och sätt. Människor har
ett grundläggande behov att känna sig uppskattade, behövda och duktiga, det
gäller även människor i utanförskap. Vi ser utanförskap som en tillfällig plats som
kan förändras genom att människor gör nya saker i nya sammanhang. Vi utgår därför
från positiva målbilder för att uppnå gemensamma mål. Det kan upplevas som ett
retoriskt grepp men vår samlade erfarenhet av socialt arbete både från praktiken
och akademin antyder att det är en viktig distinktion att göra.
Vi är övertygade om att ger vi människor i utanförskap chansen är de beredda
att arbeta för möjligheterna de får, men det behöver vara på riktigt. Utifrån
gemensamma behov skapar vi plats i vår kärnverksamhet bortom projektpengar
där individen och organisationen uppfyller ömsesidiga behov. Genom att mötas
på gemensamma villkor, med både eget och delat intresse i fokus, skapas
möjligheter till vidareutveckling av både organisation och människa i ett
gemensamt värdeskapande. Djurgården arbetar i samtlig verksamhet för
dessa positiva ändamål och ser eventuell avsaknad av kriminalitet och
stök som bonuseffekter, om än välkomna sådana.

Staffan Holmberg
Beteendevetare och projektledare Vår Stad

VÅR STAD BEHÖVER
NYA SAMARBETEN
Vi arbetar för att, i allt det vi gör, verka för inkludering, skapa nya mötesplatser där
människor och organisationer som, kanske inte annars kommit i kontakt med
varandra, gör det. Det gör vi genom att sänka de ekonomiska, geografiska
och kulturella trösklarna in i våra kärnverksamheter
fotboll och ishockey.
Vi är övertygade om att, för att skapa långsiktig
inkludering där människor och organisationer över
tid samarbetar för gemensam vinning, behöver vi
identifiera de behov vilka hålls förhållandevis
konstanta över tid. Det framför att söka, alternativt
skapa, ett tillfälligt behov utifrån vad som är
aktuellt för stunden.

Staden
Näringslivet

Djurgårdens IF

Stockholm, Vår Stad, behöver i framtiden samarbeten
mellan bredd, elit, expertis, offentlig verksamhet, näringsliv
och stockholmarna själva. Det är genom kreativa samarbeten
och nya interaktionsmöjligheter, vi skapar ömsesidig nytta för hela
Vår Stad och alla människor som bor där. Vi tror på att alla (oavsett det
gäller en förening, kommunal angelägenhet eller företag) ska göra det
de är bäst på, och att de bästa resultaten, uppnås när dessa uppträder
tillsammans, på ett så effektivt, ärligt och genomtänkt sätt som möjligt.
Djurgårdens IFs främsta tillgång är det välkända varumärke vi förfogar över.
Det lockar till engagemang, skapar nya intressanta möjligheter och samarbetskonstellationer. Vi har flera hundratusen sympatisörer i alla åldrar och med olika
bakgrund (många med starka lojaliteter) och ett väl utvecklat nätverk med människor
och organisationer (offentliga och privata) som vill göra positiv skillnad för ännu fler
människor. Vi sätter dessa i kontakt med varandra med idrotten som utgångspunkt.
Vi matchar människor med människor, människor med organisationer och
organisationer med organisationer. Så skapar vi helt nya resurser som i sin tur kan
kombineras för att göra nytta för ännu fler människor, samtidigt som föreningen
och våra samarbetspartners stärks i sin egen positionering och kapacitet.

VÅR VISION
Djurgårdens idrottsförening får människor att växa
genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa.
För oss är idrott något som får människor att växa
Vi ger en gemenskap och en utvecklande väg
för att hantera utmaningar.
Vi visar att rättvisa förutsättningar bygger
både individer och samhälle.

VÅR POSITION
Stockholms Stolthet – Sveriges ledande idrottsförening.
Vår ambition är att alltid vara den ledande idrottsföreningen
i Sverige och en symbol för Stockholm.
Vi agerar nytänkande för att utveckla våra idrotter,
vårt sociala ansvar, vår attraktionskraft och gemenskap.
Vi vågar ta ställning och visa vägen.

VÅRA FRAMGÅNGSPRINCIPER
Våra framgångsprinciper bygger på våra erfarenheter och vår identitet.
Det är vår vägledning och likt vision och position en evig
strävan i allt vi gör i vår verksamhet.
Stå upp för rättvisa - Vi låter idrottens ideal genomsyra allt vi gör.
Tydligt ledarskap - Vi visar med vägen höga ambitioner, lyhördhet och civilkurage.
Tar socialt ansvar - Vi breddar idrottsintresset, erbjuder tillhörighet
och är en aktiv positiv kraft i samhället.
Professionell inställning - Vi strävar efter hög kompetens,
kvalitet och att lära oss i allt vi gör.
Goda förebilder - Vi visar respekt, värdighet och är stolta djurgårdsambassadörer.
Varm gemenskap - Vi är välkomnande, omtänksamma och lyfter varandra.
Alltid visa vilja - Vi slutar aldrig kämpa och ser vilja som talang.
Uppmuntra mod - Vi utmanar det invanda, vågar testa nytt och är innovativa.
Glädje och kärlek - Vi delar entusiasm, inspiration och hopp.

KONTAKT
VÅR STAD
Djurgården
Fotboll

Djurgården
HOCKEY

Filip Lundberg
filip.lundberg@dif.se
076-026 36 71

K-G Stoppel
kg.stoppel@difhockey.se
070-746 71 74

Henrik Berggren
henrik.berggren@dif.se
070-942 13 81

Staffan Holmberg
staffan.holmberg@dif.se
073-779 97 35

Stockholms Stolthet
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