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Stort hjärta. Hårt arbete.

Vi är Målmedvetna

Internt 
-- Vi  jobbar alltid lojalt mot uppsatta mål. Vi gör det med respekt och uppskattning för 
varandras roller.
-- Vi utför alltid arbetet med stor ödmjukhet och lyhördhet för att skapa balans mellan 
de kort- och långsiktiga målen.
-- Vi har en stark tro på det vi gör och vi tar rätt väg, inte den kortaste mot de för 
verksamheten uppsatta målen.

eXternt 
-- Vårt arbete skall präglas av kvalitet och långsiktighet för att nå de uppsatta målen.
-- Vi ska snabbt kunna ställa om vår verksamhet för att möta sportens och marknadens 
krav för att därigenom säkerställa våra kunders önskemål och behov på kort och lång 
sikt.

Vi är Trovärdiga

Internt  
-- I vår organisation ska man på ett respektfullt sätt visa förståelse och uppskattning 
för varandras roller och arbetsuppgifter. 
-- Vi ska tillvarata allas kompetens på bästa sätt och ha en stor öppenhet för utveck-
ling och vidareutbildning.
-- Vår interna kommunikation ska vara, ärlig, tydlig och kommuniceras med stor öd-
mjukhet

eXternt 
-- Vi kommunicerar alltid med tydlighet, lyhördhet och öppenhet. 
-- Vi är informativa kring våra mål och värderingar och skapar trovärdiga och hållbara 
relationer med vår omvärld.



Vi är Professionella

Internt 
-- Vårt arbete präglas alltid av högsta möjliga kvalitet och långsiktighet för att nå våra 
verksamhetsmål.
-- Vårt arbete ska präglas av högsta möjliga kompetens inom de uppgifter vi utför inom 
olika verksamhetsområden.
-- Vi ska alltid ligga i framkant inom kompetensutveckling  och ha ett öppet förhålln-
ingssätt för att tillvara interna och externa resurser.

eXternt 
-- Färjestad BK ska vara ledande inom vår sport ishockey, både nationellt och interna-
tionellt. 
-- Vi ska alltid ligga i framkant av utvecklingen inom sport och affärsutveckling i vår 
bransch.
--Vi ska alltid leverera goda och positiva resultat.

Inom alla områden ska vi
 
-- Slå vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet. 
-- Behandla och respektera alla, oavsett kön, ålder, etnisk ursprung, religiös överty-
gelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionsnedsättning likvärdigt.

Vi kommunicerar alltid med tydlighet, lyhördhet och ödmjukhet. 
Vi är informativa kring våra mål och värderingar, som speglar höga 

kvalitetskrav och balans mellan kort- och långsiktiga mål. 
Vi är trovärdiga och skapar hållbara relationer med andra. 


