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OM DENNA RAPPORT
Det här är IF Brommapojkarnas (BP) första hållbarhetsrapport
enligt GRI Standards och den omfattar hela vår verksamhet.
Vår ambition med denna rapport är att vara transparenta samt
dela med oss om vår strategi, våra resultat och framsteg inom
hållbarhet. Rapporten beskriver BPs påverkan, styrning och
åtaganden inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt,
miljö och antikorruption. Rapporten har upprättats i enlighet med
GRI Standards: nivå Core. Rapporteringen utgör ett nytt basår för
BP och avser perioden 2018-01-01 till 2018-12-31. Miljödata är
inrapporterade från tredjepartsleverantörer, om inte annat anges,
och klimatberäkningarna är utförda enligt GHG protokollet. All HR
data är beräknad per anställd och inhämtad manuellt.
Samtliga HR siffror är insamlade tillsammans med ekonomiansvarig och klubbdirektör. Viss handpåläggning sker i sammanställandet av data och det görs även vissa antaganden kring bland annat
hur en individs anställning skall redovisas. I hela dataunderlaget
används individer och inte s.k. FTE (Full Time Equivalent). En av
våra stora utmaningar är insamlingar av HR-data pga. vårt nuvarande HR-system, detta har bl.a. har begränsat oss i inhämtning
av mångfaldsdata. Vår ambition är att se över vårt nuvarande HR
system inför kommande år för att kunna förbättra processen för
att samla in och följa upp HR-data på ett systematiskt sätt.
Vid frågor om innehållet i hållbarhetsrapporten är du välkommen
att kontakta Stefan Bärlin, hållbarhetsansvarig BP, på:
stefan.barlin@brommapojkarna.se.

LAYOUT: Fia Grönborg, IF Brommapojkarna
FOTO: Henke Råssmo, Victor Grusell, Erik Bjernulf, Petteri Pohjalainen, Sofia Andersson
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Det är med glädje och stolthet som jag presenterar BPs första hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards. Detta markerar ännu ett
viktigt steg i vår fortsatta resa som en ansvarstagande och drivande
aktör inom området.

”Som
Europas
största
fotbollsförening har vi
ett ansvar
och samtidigt stora
möjligheter
att leda utvecklingen
och inspirera
andra.”
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2018 blev ett händelserikt år för hela föreningen. Förutom stora
höjdpunkter såsom att damlaget tog sig igenom kvalet till Elitettan
och att vi därmed har två seniorlag på elitnivå, som endast en av
fyra fotbollsföreningar i hela Sverige, har vi under det gångna året
initierat flera processer och initiativ som driver vårt hållbarhetsarbete framåt. Ett av BPs långsiktiga mål är att, med fotbollen som
bas, vara en motor för integration och jämställdhet och därmed
bidra till en positiv samhällsutveckling. Som Europas största fotbollsförening har vi ett ansvar och samtidigt stora möjligheter att
leda utvecklingen och inspirera andra. Mötesplats Västerort med
bas på Grimsta är en av våra plattformar för att bidra till jämställdhet, integration, förbättrad hälsa och att motverka olika typer av
utanförskap med projekt såsom Slussen in, Nattfotboll Västerort,
Skolträffen Västerort och Öppen fotboll m fl. Under 2018 lockade
Nattfotbollen till 8 355 deltagartillfällen och 44 personer fick jobb
via Slussen in. Det är jag stolt över!
Fotboll är världens största sport, för både män och kvinnor. Men fotbollen är inte jämställd, och således inte vi heller. Det vill vi förändra. Vi har under 2018 intensifierat vårt jämställdhetsarbete som vi
påbörjade år 2017. Under året har vi anställt en jämställdhetsstrateg
samt publicerat två jämställdhetsrapporter där vi transparent beskriver vårt arbete. Vi insåg dock tidigt att det finns få bra svar och få
goda exempel på vad jämställdhet inom fotboll, framför allt elitfotboll, egentligen är. Framförallt fastnade vi i frågan om vad jämställd
ekonomi betyder. Vi har under året börjat arbetet med att mäta och
följa upp vår ekonomiska resursfördelning utifrån ett jämställdhetsperspektiv med målet att uppnå en jämställd resursfördelning och
ge alla våra spelare samma förutsättningar att utvecklas och nå
sina mål.
För att förstå och fastställa vad hållbarhet är för BP har vi under
2018/19 genomfört en väsentlighetsanalys där vi definierat de
hållbarhetsområden som är mest väsentliga för oss. En del av väsentlighetsanalysen var omfattande dialoger med våra viktigaste
intressenter, vilket gav oss flera värdefulla insikter och underlag för
att lyfta arbetet ytterligare. Analysen kommer att utgöra grunden till
vår uppdaterade hållbarhetsstrategi som vi kommer vidareutveckla
under 2019. Vår ambition är att hållbarhet ska bli en självklar del av
vår verksamhet.
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DET HÄR ÄR BP
Vår vision är att erbjuda glädje och utveckling för så många som
möjligt, så länge som möjligt. Vi kombinerar bred ungdomsverksamhet med elitfotboll och vår akademi ska vara Nordens ledande fotbollsakademi, för både flickor och pojkar. I BP kan alla växa
– på och utanför planen – och vi vill gärna göra det tillsammans
med dig.
BP är Europas största fotbollsförening. Vi är en förening som består av ca 4 500 aktiva medlemmar, fördelat på fler än 250 lag. Vi
är också Sveriges största flickförening med ca 1 000 aktiva fotbollsspelande flickor. Omkring 90 % av verksamheten är barn och
ungdomsverksamhet som drivs av ideellt engagerade personer,
framförallt föräldrar och ideella ledare. Vår ungdomsverksamhet
syftar till att erbjuda fotbollsspel till så många som möjligt, så
länge som möjligt samtidigt som BP ska vara en allmänt samhällstödjande aktör. Vidare ska vår verksamhet bedrivas med så
hög kvalitet att representationslagen på dam- och herrsidan kan
rekryteras därifrån. För att ta hand om alla våra spelare har vi ca
700 ideella ledare.

VÅR FOTBOLLSVERKSAMHET

ANTAL LAG

Flickor

57

Pojkar

189

Akademi Flick

7

Akademi Pojk

21

Dam

1

Herr

1
TOTALT

276

BP bedriver fotbollsverksamhet i associationsformen ideell förening
och har sitt säte i
Stockholm (Grimsta IP).
Antal anställda
Sportkontor: 16
Nettoomsättning:
69 957 359 SEK
Eget kapital: 5 494 922
SEK
Skulder: 9 244 172 SEK
BP är en stor och viktig
aktör med verksamhet i
Västerort och Stockholm.
Varje år spelar våra lag
uppemot 60 matcher var
vilket motsvarar ca 14 000
matcher totalt, vilket gör
BP till representerade i ca
2 procent av alla svenska fotbollsmatcher som
spelas, varje dag.

Medlemmar i FN Global Compact
Som en av de första idrottsklubbarna i världen anslöt vi oss
under året till FN Global Compact. Motivet till medlemskapet
var att stärka våra åtaganden och att samtidigt få vägledning
och stöd i resan mot att bli en mer hållbar förening. Åtagandet
innebär att BP tar ansvar och följer FN:s tio principer inom
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
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STYRNING OCH ANSVAR
Vi på BP är övertygande att ett lyckat hållbarhetsarbete kräver
tydligt definierat ansvar och befogenheter. Vi tar vägledning av
de tio principerna i FN Global Compact rörande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, antikorruption och miljö. Styrelsen har det
yttersta ansvaret för BPs hållbarhetsarbete. Vår hållbarhetschef
ansvarar för det strategiska och operativa arbetet avseende
hållbarhet samt vår externa redovisning av hållbarhetsarbetet.
Hållbarhetschefen ansvarar även för BPs arbete med hållbarhet
i leverantörskedjan. Det arbetet går främst ut på att genom kontinuerliga dialoger och samverkan med leverantörer och partners se till att deras arbete är linje med FN Global Compacts 10
principer. Under kommande år ämnar vi att utveckla vårt arbete
inom detta, med fokus på utvärdering och kravställan. Jämställdhetsarbetet, som är en stor del av BPs hållbarhetsarbete,
drivs av vår klubbdirektör tillsammans med jämställdhetsstrateg
och hållbarhetschef.
BP har ett antal styrdokument som ger vägledning och beskriver
vad som gäller för BPs verksamhet; BP-mallen som beskriver
vad som gäller för BPs ungdomsverksamhet, värderingar som
beskriver hur vi agerar på ett ansvarsfullt sätt samt specifika
riktlinjer för bl.a. matchfixning och social media. Tillsammans
reglerar dessa styrdokument vad som förväntas av olika intressenter i och kring BPs verksamhet. Vi uppmuntrar våra
medlemmar, och icke-medlemmar, att rapportera upptäckta
missförhållanden i vår verksamhet. I första hand ska missförhållande rapporteras till närmaste tränare/ledare, i andra hand
till anställd på BPs sport-kontor. Det finns också möjlighet att
rapportera ärendet till kommittéordföranden i pojk-, flick- eller
akademikommittén. I sista hand görs anmälan till klubbdirektör
eller styrelseordförande. Missförhållanden kan gälla, men är inte
begränsade till, mobbning, kränkning, diskriminering och sexism.
Vi är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF), Föreningen
Svensk Elitfotboll (SEF) och Elitfotboll Dam (EFD).
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STYRNING OCH ANSVAR
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INTERVJU
Stefan Bärlin, Hållbarhetschef BP

”Vi är Europas
största
fotbollsförening
för både flickor
och pojkar och då
måste vi också
ta ansvar för att
både flickor och
pojkar har samma
förutsättningar
och möjligheter
till utveckling”.
8

Kan du berätta mer om BPs hållbarhetsarbete?
Min roll är att samordna och implementera BPs
hållbarhetsarbete. Förutom arbetet med att bli en socialt,
miljömässigt och ekonomiskt hållbar förening, där bl.a.
jämställdhet utgör en central del, så arbetar vi även för att
använda vår fantastiska plattform till att ta ett ännu större
samhällsansvar, ett arbete vi bygger kring vår kärnverksamhet –
fotbollen.
Hur ser du på BPs samhällsroll och huvudsakliga uppgift?
Jag tror elitfotbollsföreningarnas roll i samhället är i stark
förändring. Vi har stor möjlighet att göra skillnad och med
det kommer också ett ansvar. BPs roll som samhällsaktör går
hand i hand med vår fotbollsverksamhet där inget tar från
det andra utan båda delar lyfter varandra på ett bra sätt. Vi är
Europas största fotbollsförening för både flickor och pojkar
och då måste vi också ta ansvar för att både flickor och pojkar
har samma förutsättningar och möjligheter till utveckling. Vi
ska inte heller glömma bort den samhällsnytta vi skapar i vår
ordinarie verksamhet där vi genom våra fotbollsaktiviteter
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INTERVJU

aktiverar många barn och unga vilket genererar i stora värden utifrån
ett folkhälsoperspektiv. Dessutom spelar fotbollen en stor roll för
integration och inkludering i samhället där människor möts över
gränser.
Vad är BPs mål med hållbarhetsarbetet?
Vår långsiktiga målsättning är att med fotbollen som bas vara
en motor för integration och jämställdhet och bidra till en positiv
samhällsutveckling. Vi har insett att BP har stora möjligheter, men
också ett ansvar att vara med och driva utvecklingen. Ingen kan
göra allt själv, därför samverkar vi också med våra partners och
samhällsaktörer som exempelvis Stockholm stad. Jag upplever att det
sker stora förändringar inom näringslivet där hållbarhet, i synnerhet
jämställdhetsperspektivet, vägs in på ett helt annat sätt avseende
investeringsbeslut i sponsringssamarbeten än tidigare. Detta gör
att jag ser hoppfullt på att vi kommer kunna stärka våra samarbeten
ytterligare i arbetet med att bidra till en positiv samhällsutveckling.
Varför gör ni en hållbarhetsrapport enligt GRI (Global Reporting
Initiative)?
Vi tror att transparens är en avgörande del i ett trovärdigt
hållbarhetsarbete. Att göra vår hållbarhetsrapport enligt GRI Standards
är också en del av vårt ansvarstagande i att leda utvecklingen
inom fotbollen. GRI Standards är idag världens mest använda
rapporteringsramverk för hållbarhet, men än så länge har väldigt få
fotbollsklubbar internationellt och ingen klubb nationellt använt sig av
ramverket.

”Vi tror att
transparens
är en
avgörande
del i ett
trovärdigt
hållbarhetsarbete”.

Genom att vi gör detta hoppas vi inspirera fler inom fotbollen, framför
allt på elitnivå, att börja GRI-rapportera och därmed bidra till ökad
transparens och kunskap kring hållbarhet och fotbollens påverkan
på samhället. Vår hållbarhetsrapport är resultatet av ett stort
engagemang och ett hårt arbete med samhällsfrågor i föreningen. Men
än viktigare, rapporten är ett uttryck för vår ambitionsnivå framåt och
ett ovärderligt verktyg för att kunna göra rätt prioriteringar och mäta
framgång över tid.
Vad ser du som era framtida utmaningar?
BP har många utmaningar när det gäller vårt hållbarhetsarbete,
speciellt vårt jämställdhetsarbete. Fotbollen är byggd av män för män
och vi sitter därför fast i en struktur som inte är byggd för män och
kvinnor på lika villkor och som dessutom är svår att förändra.
Därför har vi också beslutat att jämställdhet ska vara en integrerad del
av hela verksamheten, vilket innebär att vi måste jobba med att öka
medvetenheten. Vi vill att alla beslut vi fattar ska vara med och driva
förändring – inte omedvetet befästa en ojämställd struktur.
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VÅRA PRIORITERADE 			
OMRÅDEN
För att förstå vad hållbarhet betyder konkret för BP och vilka områden
som är mest väsentliga för oss så genomför vi omvärlds- och
nulägesanalyser, håller dialoger med våra viktigaste intressenter samt
utvärderar verksamhetens positiva och negativa påverkan utifrån ett
socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Sammantaget bildar
detta vår väsentlighetsanalys.
Identifiering av relevanta områden
Med hjälp av omvärlds- och nulägesanalys identifierar vi relevanta
sociala, miljömässiga och ekonomiska områden för BP. Dessa områden
utvärderas sedan internt med hjälp av en extern samarbetspartner. De
områden som bedöms vara av högst relevans för verksamheten tar vi
vidare till nästa steg i processen.
BPs prioriteringspyramid
Resultatet av intressentdialogerna och påverkansanlysen diskuteras,
valideras och förankras av BPs styrelse och ledning i en gemensam
workshop. BPs väsentliga områden fastställs och det strategiska
arbetet med områdena prioriteras i form av en prioriteringspyramid.
Pyramiden illustrerar de områden
- En jämställd, jämlik och inkluderande förening med mångfald
som gör BP unika, de områden
och som är fri från diskriminering
som BP kommer fokusera extra
- Barn och ungdomars bästa ska sättas
mycket på att lyfta framöver
UNIKT i främsta rummet
samt de områden som utgör en
- Kompetensutveckling för ledare, spelare och föräldrar
- Spelare som är motiverade, friska och skadefria
bas för verksamheten och BP
- Värna om och förbättra lokalsamhällets folkhälsa
kommer att fortsätta driva
- Samhällsengagemang för jämställdhet, mångfald och
på likt tidigare.
integration

FOKUS

10

BAS

		

- Integritet och etiskt agerande inom försäljning och
marknadsföring samt motverkande av korruption i
alla dess former
- Transparent kommunikation av hållbarhetsarbetet
- Säkra, trygga och välkomnande idrottsarenor
- Långsiktig hållbar ekonomi
- Resurssparande användning av energi och
vatten samt minimering av CO2-utsläpp
- Effektiv material- och avfallshantering
med minimerad påverkan
- Hållbarhetskrav på leverantörer,
sponsorer och partners

VÅRA PRIORITERADE OMRÅDEN
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Påverkansanalys
Med hjälp av en extern samarbetspartner utvärderar vi de
relevanta områdenas negativa och positiva påverkan på miljön,
samhället och ekonomin. Påverkansanalysen innehåller totalt nio
stycken parametrar. Exempelvis inkluderas även BPs förmåga att
påverka ett område samt hur ett område påverkar BPs ekonomi,
rykte och processer.
Intressentdialoger
Vi håller dialog med våra viktigaste intressenter för att stämma av
vilka förväntningar de har på BP inom hållbarhetsområdet samt
få deras åsikt kring vilka hållbarhetsområden de anser att BP bör
lägga extra mycket fokus på. Dialogen sker i både intervju- och
enkätform och hålls med både interna och externa intressenter.
Vi är väldigt tacksamma och glada över att så många som 778
stycken deltog i våra senaste dialoger och delade med sig om deras
syn på hur vi bäst kan utveckla vårt hållbarhetsarbete.

INTRESSENTGRUPP

METOD

Sportkontoret

DELTAGARE TOPP 3 PRIORITERADE OMRÅDEN

Enkät

19 st

Enkät och intervju

52 st

Spelare (+ 16 år)

Enkät

12 st

Ledare
(Ungdom & Akademi)

Enkät

159 st

Föräldrar

Enkät

529 st

Supportrar

Enkät

47 st

Samarbetsorganisationer

Enkät

1 st

Partners

Enkät och intervju

3 st

Intresseorganisationer

Enkät och intervju

3 st

TOTALT

778

Styrelse

1

”Vi är väldigt
tacksamma
och glada
över att så
många som
778 stycken
deltog i våra
senaste
dialoger”.

1. Säkra, trygga och välkomnande idrottsarenor
2. En jämställd och inkluderande förening med mångfald […]
3. Långsiktig hållbar ekonomi
1. Barnets bästa ska sättas i främsta rummet
2. En jämställd och inkluderande förening med mångfald […]
3. Kompetensutveckling för ledare och spelare
1. Transparent kommunikation av hållbarhetsarbetet
2. Resurssparande användning av energi och vatten […]
3. Kompetensutveckling för ledare och spelare
1. Barnets bästa ska sättas i främsta rummet
2. En jämställd och inkluderande förening med mångfald […]
3. Kompetensutveckling för ledare och spelare
1. Barnets bästa ska sättas i främsta rummet
2. En jämställd och inkluderande förening med mångfald […]
3. Kompetensutveckling för ledare och spelare
1. Värna om och förbättra lokalsamhällets folkhälsa
2. Effektiv material- och avfallshantering […]
3. En jämställd och inkluderande förening med mångfald […]
1. En jämställd och inkluderande förening med mångfald och som
är fri från diskriminering
2. Långsiktig hållbar ekonomi
3. Kompetensutveckling för ledare och spelare
1. En jämställd och inkluderande förening med mångfald […]
2. Barnets bästa ska sättas i främsta rummet
3. Värna om och förbättra lokalsamhällets folkhälsa
1. Kompetensutveckling för ledare och spelare
2. Säkra, trygga och välkomnande idrottsarenor
3. Barnets bästa ska sättas i främsta rummet

Dialogerna påbörjades 2018 och

avslutades under våren 2019

2

Intervju genomfördes med
styrelseordförande
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BPS ARBETE MED FN:S
GLOBALA MÅL
FNs Globala Mål visar tydligt vägen till en hållbar framtid för vår värld och
vi har alla ett ansvar, att uppnå målen. Fotbollen spelar en central roll i
att skapa goda samhällsvärden och kan därmed vara en bidragande kraft
i arbetet med målen. För att på riktigt bidra behöver alla inom fotbollen
engagera sig och aktivt samarbeta med aktörer både inom och utanför
fotbollen samt fokusera på de mål där vi har störst påverkan.
Mål i fokus
I samband med att vi under året utvecklade vår hållbarhetsstrategi, där
vi prioriterade de hållbarhetsområden som är mest väsentliga för oss, så
identifierade vi även de Globala Mål och Delmål där vi har störst påverkan
och förmåga att bidra. Kartläggningen visar ännu tydligare på ansvaret vi
har att bidra till målen och det är stärkande att se att vi redan idag bidrar till
flera1.
BPs huvudfokus ligger på Mål 5 Jämställdhet och Mål 10 Minskad ojämlikhet,
dessa kan ses som två övergripande mål i allt vi gör. Utöver dem är det även
viktigt för oss att arbeta med Delmål inom Mål 3, 6, 7, 8, 12 och 16.

JÄMSTÄLLDHET

1

I kartläggningen av relevanta

Globala mål och delmål har vi tagit stöd av guiden ”An Analysis of
the Goals and Targets” utvecklad
av Global Reporting Initiative och
UN Global Compact
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GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BPS ARBETE MED FN:S GLOBALA MÅL
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LÄNKADE GLOBALA MÅL - DE MED STARKAST KOPPLING TILL BPS VERKSAMHET

UNIKT

BPS PRIORITERADE
OMRÅDEN

GLOBALA
MÅL

En jämställd, jämlik och
inkluderande förening med
mångfald och som är fri från
diskriminering

GLOBALA DELMÅL
5.1 UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR
5.5 SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH
BESLUTSFATTANDE

JÄMSTÄLLDHET

10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
10.3 SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING

Barn och ungdomars bästa
ska sättas i främsta rummet

5.1 UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR
JÄMSTÄLLDHET

10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
10.3 SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING

Kompetensutveckling för
ledare, spelare och föräldrar
Spelare som är motiverade,
friska och skadefria

Globala mål relaterade till detta område täcks av områdena ”En jämställd, jämlik och
inkluderande förening [...]” samt ”Barn och ungdomars bästa [...]”.
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

FOKUS

Värna om och förbättra lokalsamhällets folkhälsa
Samhällsengagemang för
jämställdhet, mångfald och
integration

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH
FRÄMJA MENTAL HÄLSA
8.8 SKYDDA ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER OCH FRÄMJA TRYGG OCH SÄKER ARBETSMILJÖ FÖR ALLA
3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH
FRÄMJA MENTAL HÄLSA
8.5 FULL SYSSELSÄTTNING OCH ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR MED LIKA LÖN FÖR ALLA
8.6 FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK
10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
17.7 UPPMUNTRA EFFEKTIVA PARTNERSKAP

Integritet och etiskt agerande
inom försäljning och marknadsföring samt motverkande av korruption i alla dess
former
Trasparent kommunikation av
hållbarhetsarbetet
Säkra, trygga och
välkomnande idrottsarenor

16.5 BEKÄMPA KORRUPTION OCH MUTOR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

12.6 UPPMUNTRA FÖRETAG ATT TILLÄMPA HÅLLBARA METODER OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING
8.8 SKYDDA ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER OCH FRÄMJA TRYGG OCH SÄKER ARBETSMILJÖ FÖR ALLA
10.3 SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING

BAS

Långsiktig hållbar ekonomi
Resurssparande användning
av energi och vatten samt
minimering av CO2-utsläpp

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

8.1 HÅLLBAR EKONOMISK TILLVÄXT

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

6.4 EFFEKTIVISERA VATTENANVÄNDNING OCH SÄKER VATTENFÖRSÖRJNING

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

7.2 ÖKA ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI I VÄRLDEN
7.3 FÖRDUBBLA ÖKNINGEN AV ENERGIEFFEKTIVITET

Effektiv material- och avfallshantering med minimerad
påverkan

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

8.4 FÖRBÄTTRA RESURSEFFEKTIVITETEN I KONSUMTION OCH PRODUKTION
12.4 ANSVARSFULL HANTERING AV KEMIKALIER OCH AVFALL
12.5 MINSKA MÄNGDEN AVFALL MARKANT

Hållbarhetskrav på leverantörer, sponsorer och partners

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

8.5 FULL SYSSELSÄTTNING OCH ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR MED LIKA LÖN FÖR ALLA
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VÄGEN TILL EN JÄMSTÄLLD,
JÄMLIK OCH INKLUDERANDE
FÖRENING
”För oss är inte
jämställdhet
ett kortsiktigt
projekt. Det är
en strategisk
utvecklingsfråga
för föreningen
och borde vara
för idrotten i
stort. Genom
vårt jämställdhetsarbete ska
vi verka för att
vara en modern,
relevant och
trovärdig förening
som bidrar till en
hållbar och positiv
samhällsutveckling”
– Stefan Bärlin,

Hållbarhetschef BP
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Som Europas största fotbollsförening, för både flickor och pojkar, har
vi stora möjligheter att påverka omvärlden och driva utvecklingen
framåt. Vi vill att alla människor oavsett kön ska få samma resurser och möjligheter att börja med samt utvecklas inom fotbollen. Vår
långsiktiga vision är att vara en helt jämställd, jämlik och inkluderande
förening. Vi inte bara tror att det är framtiden. Vi vet att det är det.
Vägen till jämställdhet
För två år sedan intensifierade BP arbetet för att bli en jämställd
förening samtidigt som vi konstaterade att vi står inför flertalet utmaningar. Vårt mål är att jämställdhet ska genomsyra hela verksamheten med fokus på jämställd resursfördelning, lika behandling och
ökad kunskap i jämställdhetsfrågor. Under 2018 beslutade styrelsen
att arbetet skulle intensifierats ytterligare och i början av september
anställdes en jämställdhetsstrateg på halvtid och föreningen presenterade två jämställdhetsrapporter, med en tredje rapport som släpps
under våren 2019. I våra rapporter belyser vi utmaningar och möjligheter inom fotbollen i stort, men fokuserar också på vår egen resa mot
att bli en jämställd förening.
Våra akademilag samt representationslag dam- och herr genomgick
under året en utbildning i jämställdhet och normer. För att skapa en
jämställd och inkluderande utveckling av fotbollen behöver vi bygga
om vår verksamhet från grunden där, pojk- och flickfotboll samt damoch herr har samma förutsättningar och utövar sporten på lika villkor
från början. Vi har ett stort pågående arbete med jämställd resursfördelning, där vi under kommande år kommer att arbeta för att skapa en
ny ekonomisk struktur som möjliggör bättre granskning av samtliga
resurser i verksamheten, alltifrån hur material och träningstider fördelas till sponsring och löner. Gällande ekonomiska poster som visar
sig inte vara jämställda behöver vi i BP aktivt och kontinuerligt justera
fördelningen av resurser på ett jämställt sätt.
Som ett steg i vårt jämställdhetsarbete har vi har också för första
gången sammanställt skillnader i lön bland våra medarbetare på
Sportkontoret och våra kontrakterade ledare och spelare. Se information på sida 22. Kartläggningen gör det möjligt för oss att upptäcka,
åtgärda och förhindra osakliga skillnader som beror på kön. Vi är också
stolta över att vi har fått in fler kvinnor i organisationen, både som
medarbetare på sportkontoret och i styrelsen. Sedan två år tillbaka har
BP en fördelning i styrelsen på 60 % män och 40 % kvinnor, vilket går
i linje med Riksidrottsförbundets uppsatta mål. Vi arbetar för att nå
målet 50/50 i styrelsen.
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VÄGEN TILL EN JÄMSTÄLLD, JÄMLIK OCH INKLUDERANDE FÖRENING

För att lyckas integrera jämställdhetsfrågorna i hela föreningen innebär det även att
vi behöver öka kunskapen hos alla spelare, ledare, medlemmar, familjer och övriga
intressenter inom och runt omkring BP. På kort sikt kommer jämställdhetsarbetet i
föreningen att innebära en arbetsmiljö och föreningsanda som genomsyras av goda
värderingar och likabehandling. På lång sikt hoppas vi att jämställdhet ska vara en
självklar del av kulturen inom all vår fotbollsverksamhet samt fotbollen i stort. Vi vet
att det är en stor utmaning, men det är också framtiden vi tror på.
Fri från diskriminering
Att vara en jämställd och jämlik förening innebär även att vara helt fri från diskriminering. Under det gågna året hade vi ett rapporterat fall av diskriminering då det uppdagades att herrarnas tränare bedrev ett dåligt ledarskap mot herrtruppen. Från och
med september genomförde vi en utredning och tog beslut om åtgärder som resulterade i avsked. I samband med det beslutade vi även att inrätta en ny managerroll för
att bland annat minska avståndet mellan herrverksamheten och Sportkontoret.

NÅGRA HÖJDPUNKTER UNDER 2018
Jämställdhetsstrateg börjar.
Ansvarig för Akademi Flick och Ungdom Flick har anställts på heltid.
Beslut om att damlaget ska ha högst antagen budget i sin aktuella serie
(Div. 1 Södra Svealand 2018).
Dammodeller för kläder har införts i Nikes BP sortiment.
Material fördelas lika för Dam och Herr.
Vi fick medel från Jämställdhetsmyndigheten för att utveckla metod
kring jämställd resursfördelning.
Vi fick godkänd ansökan från Tillväxtverket för att få ut unga människor
i sysselsättning.

Jämställd resursfördelning
En stor del av BPs förändringsarbete handlar om ekonomi, vad jämställd resursfördelning är och hur vi ska uppnå det. Vi har ett pågående arbete med Ethos International
där vi granskar hela BPs ekonomi och resurser för att analysera resursfördelningen
ur ett jämställdhetsperspektiv. Extra fokus har legat på jämställd sponsring och vi
har under året tagit fram en modell för att kunna säkerställa transparent redovisning
av våra intäkter och kostnader, utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Att arbeta med
jämställdhet och strukturellt förändra BP som förening är ett omfattande arbete.
Strategisk rådgivning och rapportering
Vi behöver kompetens i och runt omkring föreningen för att vi ska lyckas med förändringsarbetet. Därför har vi inlett ett samarbete med stiftelsen FairPay. Under det
senaste året har de funnits med som rådgivare i det strategiska arbetet. Tillsammans
med FairPay släppte vi under året två Jämställdhetsrapporter. Syftet med första
rapporten är att flytta fram positionerna i jämställdhetsarbetet medan den andra
syftar till att synliggöra arbetet med att mäta och följa upp vår ekonomiska resursfördelning ur ett jämställdhetsperspektiv. En tredje rapport släpps i början av sommaren
2019.
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”Alla kommer
inte bli proffs och
kunna leva på sin
fotboll, men det
måste finnas lika
förutsättningar för
att bli det”
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INTERVJU

INTERVJU
Charlotte Ovefelt, Jämställdhetsstrateg, BP
Vad innebär det att arbeta som jämställdhetsstrateg hos BP?
Att skapa en självklar plats för jämställdhetsfrågorna i en fotbollsverksamhet
som traditionellt inte haft det på agendan. Det innebär också att försöka få
många att ”lyfta blicken” i att göra det vi faktiskt säger i flera dokument. Vi ska
utbilda våra medarbetare, spelare och ledare inom mer än bara fotboll, vi ska
även utbilda dem i goda värderingar och handlingar för en mer inkluderande
kultur och bättre samhälle.
Varför har du valt att engagera dig i fotbollen?
För att jag älskar idrott och fotboll är den sporten som ligger mig varmast om
hjärtat. Det finns en sån potential att möta människor och fotbollen, som är
världens största idrott, öppnar upp för otroligt många möten där det verkligen
behövs och passar alldeles utmärkt att prata om jämställdhet och normer.
Hur är det att arbeta med jämställdhetsfrågor inom fotbollen?
Givande, intressant och utmanande. Eftersom det inte finns så många att snegla
på, då jämställdhetsarbetet inom fotbollen inte har en lång historia, är det grymt
roligt att få vara med och skapa ett arbetssätt som förhoppningsvis kan bli en
självklar del av fotbollen framöver.
Har du känt av något motstånd i arbetet? Om ja, på vilket sätt tas detta i
uttryck?
Ja tyvärr, det finns dem som vill ha kvar det så som det alltid har varit. Att
jämställdhetsarbetet kommer in och ”tar plats” från den vanliga verksamheten,
d.v.s. fotbollen, är inte en helt ovanlig uppfattning. När jag inte lyfter det
traditionella blir det lätt kritik då fotbollens historia känns ”skyddad” och inte får
kritiseras. Det är bra att titta i backspegeln för att förstå, men vi behöver också
kunna blicken framåt. Då ser det annorlunda ut.
Vad skulle du säga är det största hindret för att uppnå jämställdhet inom
fotbollen?
Rädslan att förändra och rädslan över att vi inte vet vad som kommer hända
när vi gör på ett nytt sätt. Vi vet inte om damfotbollen någonsin kommer bli
lika ”stor” som herrfotbollen men ska det hindra oss från att arbeta för att den
ska bli det? Vi kan inte leva i en tro om att herrfotbollen alltid ska vara normen
utan arbeta för att normen är alla flickor, pojkar och icke-binära ska ha samma
möjligheter att utöva sporten. Alla kommer inte bli proffs och kunna leva på sin
fotboll, men det måste finnas lika förutsättningar för att bli det.

17

HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

VÅRA MEST VÄRDEFULLA
TILLGÅNGAR
Våra mest värdefulla tillgångar är alla de som varje dag driver BP framåt,
nämligen våra engagerade spelare, ledare och medarbetare. Det är de som
gör oss till BP.
Motiverade spelare
Att våra spelare är motiverade, tycker att det är kul att spela fotboll och utvecklas är centralt för vår verksamhet. För att våra spelare ska ha kul, utmanas och växa som fotbollsspelare anordnar vi löpande aktiviteter för vår
ungdomsverksamhet, så som fem egna cuper med ca 470 deltagande lag,
knatteskola, fotbollsskola och en mängd andra aktiviteter.
Under året har vi satsat på att utveckla båda våra Akademier. Akademi flick
har fortsatt att växa och har kommit igång med två nya akademilag. Tränarna har arbetat hårt och det har funnits en tanke bakom samtliga träningar,
matcher och cuper. En del av den fortsatta satsningen var även att anställa en Akademichef med sportsligt ansvar för ungdomslagen. När Damlaget
avancerade upp till Elitettan, gav det också BP en efterlängtad plats i nästa
säsongs F19 Svenska spel (Flickallsvenskan). För Akademi pojk har vi under
det gångna året lagt stor vikt vid att implementera vår nya träningsmetodik
som bygger på att vi ska ha fler och mer effektiva träningar. Dessutom bör de
vara så matchlika som möjligt. På så sätt får vi också roligare tillsammans,
vilket är ett av de viktigaste elementen för unga människors utveckling.
Friska spelare
Att våra spelare är skadefria och kan spela fotboll är en viktig förutsättning
för vår verksamhet ska fortlöpa. Under årets tre första månader genomför
alla seniora spelare gemensamma1 övningar innan träningen med fokus förebyggande styrketräning och stabilitet i knä, höft och fot. Efter tre månader
har alla spelare fått individuella rehabprogram som de följer innan och efter
träning. Våra spelare genomför knäkontrollsövningar, styrketräning och förebyggande rörelseövningar innan träning och match för att minimera risken
för skador. Herrlaget har teknisk utrustning för att mäta belastningen på spelarna och på så sätt utforma träningar som är hållbar för spelarna men även
utvecklande för laget. Möjligheter för att införskaffa den tekniska utrustningen för damlaget ses för närvarande över. Våra målvakter har under året tagit
fram specifik skadeförebyggande träning tillsammans med naprapat och
fystränare. Under året har vi tillsammans med våra samarbetspartners också
haft föreläsning kring hälsa och skadeförebyggande träning.
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1

Avser alla spelare i dam och

herrlaget
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Om våra spelare skadar sig ska den bästa läkarvården finnas tillgänglig.
BPs herrlag har ett medicinskt team bestående av ortopeder, naprapat
och fystränare, medan damlaget har tillgång till en naprapat. Detta skiljer
sig åt pga budget, något vi arbetar kontinuerligt för att förändra. Under
året registrerades 14 spelare i herrlaget och 6 spelare i damlaget vara
skadade mer än två veckor. Vid skada påbörjas behandlingen direkt vid
skadetillfället. Diagnos, rehabiliteringsplan och behandlingsplan tas
fram av det medicinska teamet inom 48 timmar. Vid större skador som
har en rehabiliteringstid på över tre månader tar vi hjälp av utomstående
sjukgymnaster. Båda våra seniorlag har alltid tillgång till sjukgymnast och
läkare och erbjuds professionell hjälp vid psykisk ohälsa.

COACH AV COACH

Kompetensutveckling
Vår utbildningsverksamhet är viktig för att utveckla spelare och ge våra
Under 2018 har vi
ledare och medarbetare stöd i deras arbete. Inom BP ska vi ha de bäst
fortsatt med den
utbildade ledarna och spelarna på alla nivåer och inom fotbollens alla
områden (t ex kost, skador, ledarskap). Vi arbetar på flera områden
populära verksamför att utveckla klubbens verksamhet och utbildningar. Alla ledare i
heten Coach av
BP erbjuds fortlöpande att kostnadsfritt utbilda sig inom barn- och
ungdomsfotbollens alla områden. Detta både i BPs egen regi, men
coach. Våra duktiga
också genom Svenska Fotbollförbundet. Alla ledare och aktiva spelare
akademiinstruktöfår tillgång till Supercoach, ett onlineverktyg med bland annat färdiga
träningsupplägg i åldrarna 8-15 år och ett gediget övningsbibliotek med
rer träffade våra
filmade övningar samt ett antal andra funktioner som är utformade för
yngsta lag (F/P
att fortsatt utveckla spelare och tränare i BP. Våra ledare inom Akademin
genomgår en utbildningsdel varje månad á 2h för att ha den kompetens
2010) där tränarna
som behövs för att utveckla våra elitsatsade ungdomar. Tillsammans
coachades både
med samarbetspartners har flertalet föreläsningar ägt rum under
året, exempelvis föreläsningar kring hälsa och skadeförebyggande
teoretiskt och
träning. Dessutom har föreningens jämställdhetsstrateg föreläst för
praktiskt samt
och utbildat seniorlagen och de äldre akademilagen under hösten 2018 i
jämställdhet och normer. Under året genomgick också alla medarbetare
mottog fortsatt
på Sportkontoret en utbildning inom organisationsutveckling. Under
träning för laget.
2019 ingår jämställdhetsutbildning inom ramen för Supercoach, vilket
betyder att alla ledare årligen går utbildning för att öka kunskap om
Fokus 2019 kommer
jämställdhet och normer. Under nästkommande år kommer vi även se
att ligga på vår
över möjligheterna att erbjuda utbildning för alla våra BP föräldrar. De
spelar en viktig roll i att driva vår förening framåt med deras ovärderliga
yngsta ålderskull
ideella engagemang och stöd. Det vill vi uppmärksamma, uppmuntra
(födda 2011).
och ta vara på ännu mer framöver genom utbildning och samarbete.

UTBILDNINGSTIMMAR
GENOMSNITTLIGT ANTAL UTBILDNINGSTIMMAR

MÄN

KVINNOR

Styrelse

10

10

Sportkontoret (personalansvar -ex. Dam och Herr)

30

20

Sportkontoret, Dam- och herrverksamheten

2

0

Kontrakterade Spelare

2

1

Kontrakterade ledare

8

8

*exklusive ledare inom Dam- och Herrverksamhet
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SIFFROR FRÅN HR
MEDARBETARINFORMATION
ANTAL ANSTÄLLDA PER ANSTÄLLNINGSAVTAL

MÄN

KVINNOR TOTAL

Tillsvidareanställning*

10

3

13

Projektanställning personal (t.ex. CSR-projekt)

1

2

3

Kontrakterade spelare

27

24

51

Kontrakterade ledare

36

0

36

74

29

103

TOTAL

TILLSVIDAREANSTÄLLNING

MÄN

KVINNOR TOTAL

Heltidsanställning

10

3

13

Deltidsanställning

0

0

0

74

29

103

TOTAL

*100% av tillsvidareanställda täcks av kollektivavtal
Förtydligande av Nyanställd
personal och personalomsättning
*Sportkontoret innefattar
Sportkontoret (Personalansvar
- ex Dam och Herr), Sportkontoret, Dam- och Herrverksamhet samt projektanställda
** För att redovisa mer precisa
siffror relaterade till omsättning och nyanställning
uppdelat på kön för spelare
å har totalt antal anställda
beräknats på respektive damoch herrlag (dvs. 24 för dam
och 27 för herr).
Kategorin inkluderar samtliga
spelare som är kontrakterade av BP. Nyanställningar
är baserade på spelare som
tillkommer under säsongen
och omsättningsberäkningarna inkludera spelare som väljer
att ej förnya, eller avbryta,
sitt kontrakt under säsongen.
Spelare som pausar kontrakt
(>12) och sedan återgår till BP
räknas inte in.
*** Exkl. ledare inom Dam- och
Herrverksamhet
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NYANSTÄLLD PERSONAL OCH PERSONALOMSÄTTNING
NYANSTÄLLNING

MÄN

KVINNOR

-30

30-50

50+

Totalt hela BP

26%
(27)

11%
(11)

28%
(29)

7%
(7)

3%
(3)

27%

9%

5%

23%

9%

Konrakterade Spelare**

48%**

33%**

43%

0%

0%

Kontrakterade ledare
(akademi & ungdom)***

27%

3%

20%

7%

3%

VAR AV I FÖLJANDE GRUPPER
Sportkontoret*

PERSONALOMSÄTTNING

MÄN

KVINNOR

-30

30-50

50+

Totalt hela BP

28%
(29)

5%
(5)

25%
(26)

3%
(3)

5%
(5)

18%

0%

0%

0%

18%

63%**

17%**

41%

0%

0%

27%

3%

17%

10%

3%

VAR AV I FÖLJANDE GRUPPER
Sportkontoret*
Konrakterade Spelare**
Kontrakterade ledare (akademi & ungdom)***

SIFFROR FRÅN HR
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Personalomsättning
Under året har det skett många förändringar i både dam- och herrlagets
spelartrupp på grund av byte av serie. Damlaget slutade säsongen med
att avancera upp till Elitettan medan herrlaget gick ned till Superettan.
Det resulterade i en del förändringar i spelartruppen i respektive elitlag.
Herrlaget har inför kommande säsong genomgått störst förändring då
byte av serie har lett till många har valt att inte förnya kontraktet samt
att många spelare tillkommit då BP valt att satsa på en bredare trupp.
Herrlagets huvudtränare, tillsammans med andra i tränarstaben, fick
under året lämna sina roller efter att bristande ledarskap och ett dåligt
agerande mot spelartruppen uppdagades.

LÖNESKILLNADER MELLAN KVINNOR OCH MÄN
FÖRHÅLLANDE MELLAN KVINNA
OCH MAN I LÖN

ANSTÄLLNINGSKATEGORI
Styrelse

-

Sportkontoret (Personalansvar - ex Dam och Herr)*

73%

Sportkontoret, Dam- och Herrverksamhet

-

Sportkontoret: Projektanställda (t.e.x. CSR-projekt)

125%

Kontrakterade spelare

6%

Kontrakterade ledare**

TOTAL

62%

Förtydligande av Löneskillnader mellan kvinnor och män
* Exklusive projektanställda
**Exklusive ledare inom Dam- och Herrverksamhet
Sportkontoret, Dam- och Herrverksamhet och Kontrakterade ledare innefattar ingen
data på grund av att ingen kvinna är anställd inom respektive kategori. Tränare/ledare
som endast var anställd 4 månader är exkluderade i Dam- och Herr verksamhet. Lön
avseende spelare är beräknat på alla spelare som har haft 12 månaderskontrakt. Damspelare är anställda på 10 månaders-basis, vilket har beräknats om till 12 månadersbasis. Till styrelsen utgår inget arvode. Förhållanden mellan kvinnor och män i avseende
ersättning var 105% för Sportkontoret (Personalansvar – ex Dam och Herr).

Löneskillnader
På Sportkontoret (Personalansvar ex. Dam- och Herr) kan skillnaden
förklaras av att de de män som är anställda tenderar att ha varit
anställda av BP under en längre tid samt innehar mer seniora roller
i föreningen. Gällande våra projektanställningar pekar resultatet
på det omvända, då de anställda kvinnorna fått en mer senior roll
och har mer erfarenhet. Vi kan också konstatera att löneskillnaden
mellan våra dam- och herrspelare skiljer sig mycket åt. En förklaring
till löneskillnaderna, men inget försvar, är att skillnaderna beror
på en blandning av individuell lönesättning, olika serietillhörighet,
historik samt att fotbollen i stort har en lång väg kvar att gå för att
uppnå jämställdhet.
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REKRYTERING FÖR JÄMSTÄLLDHET
Under året har BP satsat på att anställa fler kvinnor.
Att öka jämställdheten hos de som fattar beslut i vår
förening ser vi som en viktig del i vårt förändringsarbete.
I början på 2017 var könsfördelningen 12 män och 1
kvinna, i slutet av 2018 var fördelningen 5 kvinnor och 13
män på Sportkontoret.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD INOM BP
ANSTÄLLNINGSKATEGORI

MÄN

KVINNOR

Sportkontoret (Personalansvar - ex Dam och Herr)*

70%

30%

Sportkontoret, Dam- och Herrverksamhet

100%

0%

Sportkontoret: Projektanställda (t.ex. CSR-projekt)

33%

67%

Kontrakterade spelare

53%

47%

Kontrakterade ledare**

100%

0%

72%

28%

ANSTÄLLNINGSKATEGORI

MÄN

KVINNOR

Styrelse

60%

40%

TOTAL

ANSTÄLLNINGSKATEGORI
Styrelse
* Exklusive projektanställda
** Exklusive ledare inom Dam- och Herrverksamheten
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23

HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

BARN OCH UNGDOMARS
BÄSTA I DET FRÄMSTA RUMMET
BP är en förening som vill vara öppen och tillgänglig för alla som
vill spela fotboll, där alla spelare ska få vara delaktiga och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Fotboll för barn
måste utgå från barnens bästa. Genom att vända oss till barnen,
lyssna på dem och förstå hur de ser på sin fotboll kan vi utvecklas
som förening och sätta barnens bästa i det främsta rummet. I kraft
av den stora mängd aktiva barn och ungdomar som spelar för BP har
vi som förening även en otroligt viktig roll att fostra goda samhällsmedborgare. Vi strävar därför för att hela tiden utveckla våra barn
och unga i frågor som handlar om normer, värderingar och medbestämmande.
Vår målsättning är att erbjuda alla spelare som vill spela i BP en
verksamhet som är anpassad efter varje individs olika ambition,
förutsättningar och motivation. Som en del av detta erbjuder vi ett
antal spelare som vill spela mycket, och ligger långt fram i sin utveckling, plats i våra akademier. Sedan ett flertal år tillbaka erbjuder
vi även extraverksamhet, utöver barnens ordinarie lag, för de barn
som har en vilja att spela och träna mer fotboll. Vi vill att fotboll ska
vara roligt och utvecklande för våra barn och ungdomar, och inte
uppfattas som allvarsam och kravfylld i unga åldrar. Vi är stolta över
att ha en av Sveriges främsta fotbollsakademier, men är också medvetna om att det innebär flera utmaningar ur ett barnrättsperspektiv. Som ett led i att bättre förstå våra aktiva barn och ungdomars
behov togs under året ett styrelsebeslut att, med start från hösten
2019, genomföra årliga spelarundersökningar. Resultatet från undersökningarna kommer framöver att göra det lättare för oss att
kontinuerligt förbättra och utveckla vår verksamhet utifrån barn och
ungdomars önskningar och behov. Vi har också under året sett över
möjligheterna till att erbjuda fler alternativ och utvecklingsmöjligheter till våra motiverade spelare. Denna översyn kommer att fortsätta
under kommande år.
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BP-mallen
BP-mallen utgör grunden i vårt arbete för att säkerställa att barn
och ungdomars bästa sätts i det främsta rummet. Mallen är en
vägledare för våra ledare, spelare och föräldrar i hur vi tillsammans

”ALLT SOM
LEDAREN
GÖR SKA
UTGÅ FRÅN
BARNETS
BÄSTA”.
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som förening agerar i linje med föreningens värdegrund. Exempelvis
tydliggör den att allt som ledaren gör ska utgå från barnets bästa.
För att säkerställa att mallen är aktuell samt efterlevs genomför vi
kontinuerligt utvärderingar av mallen och dess krav. En utmaning
vi identifierat är att hitta den rätta balansen i hur vi formulerar våra
krav. Blir vi för övergripande och vaga ökar risken att kraven inte efterlevs och blir kraven för många och detaljerade så ökar risken att
ideellt arbetande ledare inte mäktar med. Under året har vi fört dialog med våra ledare i frågan och kommit fram till att uppdatera och
ytterligare specificera våra krav i BP-mallen. Detta arbete kommer
att sätta igång under 2019. Den nuvarande översynen av BP-mallen
ingår i den övergripande verksamhetsöversyn som vi är mitt uppe i
och som kommer presenteras för styrelsen under kommande år.
Utbildning, dialog och uppföljning
Vi ser utbildning som en nyckelkomponent i att åstadkomma framgångsrik implementering av våra riktlinjer. Alla våra ca 700 ledare,
varav många är ideellt stöttande vårdnadshavare, har en central roll
i att tillämpa och upprätthålla föreningens värderingar. För våra ledare har vi två stycken huvudsakliga utbildningar; Grundutbildningen, som genomförs med alla nya ledare, och Ledarakademin som
innehåller återkommande utbildningar för samtliga ledare.

BP — MALLEN
- En vägledare för
BPs ledare, spelare och färldrar

Grundutbildningen adresserar områden som t.ex. lyhördhet, självstyrande motivation och dialog med föräldrar. Två till tre månader
efter att en ny ledare genomfört grundutbildningen följer vi upp
genom att närvara på en träning och utvärdera samt ge utvecklande feedback till ledaren, baserat på ett antal bestämda parametrar.
Ledarakademin blev under 2018 obligatorisk för samtliga ledare.
Utbildningen tar upp olika teman inom ledarskap, pedagogik och
fotbollskunskap, exempelvis vad ledarens huvudfokus bör vara givet
åldersgruppen den ansvarar för. Under 2018 deltog ca 230 ledare,
vilket innebar representation från en klar majoritet av alla våra lag.
Båda utbildningar utgår från forskning inom ledarskap, pedagogik samt idrott och ger ledarna verktyg för hur de bäst stöttar våra
aktiva barn. Syftet med utbildningarna är att skapa en trygg, tydlig
och stimulerande miljö för utveckling, att verksamheten genomsyras av glädje och att individuell utveckling går före resultat. Utbildningarnas verkansgrad följs kontinuerligt upp genom att närvara på
träningar och matcher och föra dialoger med ledare, föräldrar och
spelare. Spelarundersökningen, med start från hösten 2019, kommer också att ge oss mer förståelse kring hur vi ska utveckla våra
utbildningar för att tillmötesgå barn och ungdomars behov.
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SAMHÄLLSANSVAR
BPS SAMHÄLLSVÄRDE

Att mäta det fulla värdet
av den samhällsinsats BP
tillför samhället varje år
när man börjar titta på
variabler som integration,
hälsa, minskat utanförskap
och alla de parametrar som
finns är omöjligt. Vi fick under en 2017 en blygsam indikation på vad vi som förening tillsammans bidrar med
i vår ungdomsverksamhet
med fokus på folkhälsoperspektivet. Nordic Evolution
Group beräknade att BPs
totala verksamhet 2017
hade genererat samhällsbesparingar på 73 Mkr. Vi är
också medvetna om att vi
kan ha eventuellt negativ
påverkan på samhället då
vi är en väldigt stor förening med verksamhet över
hela Bromma och Västerort
vilket gör att vi kan riskera
att konkurrera ut mindre
föreningar i lokalsamhället.
Därför bedriver vi också
samarbeten med mindre
lokala föreningar där vi kan
hitta synergieffekter.
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BP är i första hand en ideell fotbollsförening och genom vår kärnverksamhet värnar vi om och förbättrar folkhälsan samt bidrar
till en positiv utveckling i de områden där vi är verksamma. Vi har
även fattat ett strategiskt beslut om att göra mer än vad som
förväntas av oss och aktivt agera som en ansvarstagande samhällsaktör bortom fotbollen.
Regelbunden sportslig aktivitet förbättrar hälsan
Det är en väl dokumenterad sanning att fysisk aktivitet underlättar inlärningen hos både barn och vuxna. Listan på fördelar
med regelbunden fysisk aktivitet, motion eller idrott kan göras
lång. Några av de mest avgörande faktorerna är ökad hälsa,
välbefinnande, inlärningsförmåga och stärkt självförtroende.
Sammantaget är alltså idrott och fysisk aktivitet bra för både
hjärna och hjärta. Det är dessutom också väldigt roligt. Under
året hade vi 206 414 unika deltagartillfällen där barn, ungdomar
och seniorer spelade fotboll och var fysisk aktiva.
Minskat utanförskap genom Mötesplats Västerort
Med över 30 procent ungdomar med en eller två utrikesfödda
föräldrar är BP ett bra exempel på en verksamhet som leder till
ökad integration och minskat utanförskap. Vid en analys av BPs
upptagningsområde blir det tydligt att delar av föreningens upptagningsområde är präglat av social och ekonomisk segregering,
där levnadsvillkoren ser olika ut beroende på om du är bosatt i till
exempel Hässelby villastad eller Hässelby gård.
Mötesplats Västerort är samlingsnamnet på BPs samhällsstödjande projekt. Genom arbetet i Mötesplats Västerort vill BP bidra
till jämställdhet, integration, förbättrad hälsa och motverka olika
typer av utanförskap. Under 2019 kommer arbetet mot målgruppen öka då vi anställer en verksamhetsledare för Mötesplats
Västerort med fokus på målgruppen unga flickor i närområdet.
Slussen in – Enklare vägar till jobb och kompetens
Slussen in är BPs arbetsmarknadsprojekt som finansieras av
Tillväxtverket och går inom ramen för deras satsning på enklare
vägar till jobb och kompetens. Projektet arbetar med inkluderande rekrytering bland unga vuxna och särskilt utlandsfödda
kvinnor från Västerort. Syftet är att bidra med en modell som
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hjälper näringslivet med att hitta rätt kompetens och samtligt bidra
till ett jämlikhets och jämställdhetsperspektiv i rekryteringsprocessen. Under 2018 var målet att få 50 personer i jobb, varav 44
personer fick arbete via Slussen In. Målet 2019 är att få 100 personer
i jobb.
Systrar runt hörnet – Idrottsaktiviteter för dem som står längst
från idrott och föreningsliv
I dagens Sverige finns det en stor grupp flickor som begränsas i sitt
vardagliga utrymme. Många flickor får inte delta i viss typ av utbildning i skolan, umgås med vilka de vill, klä sig hur man vill, träna och
genomföra idrotts- och fritidsaktiviteter. BPs initiativ öppen fotboll
samverkar med föreningen Systrar Runt Hörnet som är verksamma i
Hässelby/Smedshagen och arbetar aktivt för att ge tjejerna en rolig
vardag fylld med fritidsaktiviteter, idrott och nya umgängeskretsar.
Nattfotboll – När behovet av sunda aktiviteter är som störst
Varje lördag, året om, öppnas hallarna i Västerort för Nattfotboll.
Tillsammans med ledare rekryterade från lokalområdet är alla barn
och ungdomar välkomna att spela fotboll året runt utan att behöva
anmäla eller registrera sig. Alla är välkomna.

KILLAR: MELLAN 5 — 15ÅR: 3 500 ST UNDER 2018
KILLAR MELLAN 15 — 30ÅR : 4 800 ST UNDER 2018
TJEJER: MELLAN 15 — 30 ÅR: 55 ST UNDER 2018
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INTERVJU
Sofia Andersson, Verksamhetsledare, Mötesplats Västerort

”FOTBOLLENS
KRAFT ÄR
ATT DEN
FÖRENAR OCH
ENGAGERAR
MÄNNISKOR
SAMTIDIGT
SOM DEN ÄR
FOLKLIG”
28

Hur ser du på fotbollen som arena för samhällsstödjande
aktiviteter?
Enligt mig är fotbollen en av de bästa arenorna som finns för
samhällsstödjande aktiviteter. Fotbollens kraft är att den förenar
och engagerar människor samtidigt som den är folklig. Det
spelar ingen roll vart i världen en befinner sig, fotbollen pratar
samma språk vart du än vänder dig. Tack vare detta är det lätt att
integrera människor in i samhällen, lära ut goda värderingar och
låta människor mötas.
Ser ni resultat av era samhällsinsatser?
Vi har ett ganska talande exempel. En lördagskväll för något
år sedan var det så lugnt på gatorna i Vällingby och Hässelby
att polisen började undra var alla ungdomar höll hus. Polisen
fick då höra att ungdomar var uppe på Grimsta IP och spelade
fotboll. Polisen körde upp till Grimstatältet och hittade 100 - 150
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ungdomar, nästan bara killar, som spelade en fotbollsturnering. Detta istället för att hänga runt på stan. Ett exempel på
att Nattfotbollen verkligen kan göra skillnad.
Vad ser du som de största utmaningarna i arbetet med att
inkludera tjejer i föreningslivet?
Om vi pratar om fotbollens föreningsliv, börjar det med att
fotbollen är skapad av män för män. Det finns få kvinnliga
förebilder och det är i många avseenden extremt ojämställt.
Det gör att tjejer inte får eller vågar ta plats. Många tjejer
berättar att de inte känner sig välkomna eller blir tagna på
allvar inom sporten. När det kommer till idrott generellt är en
av utmaningarna att fortsätta jobba för en jämställd idrott.
Det handlar om att öka andelen kvinnor i olika roller, som
ledare, domare, på kanslier, för att stärka jämställdheten i
föreningslivet. För att kunna öka tjejers utövande av idrott krävs
det att vi ökar antalet kvinnor på positioner runt om sporten.
Även om fotbollen som idrott inte lockar många tjejer lockar
det runt omkring ännu mindre. Riktar man ögonen specifikt
på tjejerna som idrottar, är ett stort hinder acceptansen.
Det är inte lika accepterat att tjejer idrottar som killar. Vilket
medför att tjejer hela tiden måste jobba mot seglivade normer
och värderingar som skapar förtryck. Sedan finns det även
utmaningar inom idrotten i sig. Idag är idrotten utformad för att
först vara något roligt, för att sedan övergå till satsning. Det
pratas mycket om att unga tjejer lägger av med idrott tidigare
än killar. Men vi frågar aldrig vad tjejerna själva vill. Tjejernas
eller alla barn och ungas behov glöms bort när det enda
alternativet är att satsa eller sluta.

”MED FLER
KVINNOR
RUNT
OMKRING
FOTBOLLEN
KAN VI SKAPA
EN TRYGG
ARENA DÄR
FLER TJEJER
KÄNNER SIG
VÄLKOMNA”

Det pratas mycket om fotboll och integration, samtidigt som
många aktiviteter som bedrivs riktar sig till unga killar. Vad
kan fotbollen bli bättre på för att bryta detta mönster?
Fotbollen måste bli bättre på att få in fler kvinnor som
förebilder. Med fler kvinnor runt omkring fotbollen kan vi
skapa en trygg arena där fler tjejer känner sig välkomna. Jag
tror homogena integrationsprojekt är en nyckel för att bryta
detta mönster. Detta för att skapa trygga miljöer där tjejer
vågar ta plats, har bra förebilder och får möjlighet att testa på
aktiviteter. I en perfekt värld skulle både tjejer och killar komma
till de integrerande fotbollsprojekten men idag ser det inte ut
så och då måste vi hitta andra vägar för att nå ut, välkomna och
inkludera alla människor.
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VÅRA ARENOR
Något av det bästa vi vet är våra hemmamatcher. Förutom att
det är höjdpunkten för många av våra fotbollsspelare är det
också ett tillfälle för samhörighet och gemenskap. Den stämning
och atmosfär som supportrar, både våra egna och gästande
motståndarlag, skapar på arenorna är magisk. Det är därför av
största vikt att supportrar, besökare och medarbetare känner sig
säkra, trygga och respekterade under våra hemmamatcher.
Vi följer förbundets direktiv avseende arenasäkerhet. Svenska
fotbollsförbundet utför årligen en besiktning av Grimsta IP och
föreningen för att säkerhetsställa att BP uppfyller arenakraven.
Varje år genomgår vår evenemangsansvariga en säkerhetsutbildning
och vi har även en säkerhetsansvarig i styrelsen. På alla herrarnas
matcher har vi matchdelegater som kollar så att evenemanget sköts
enligt SEFs riktlinjer. Alla som arbetar på matcharrangemangen
har en förkortad evakueringsplan runt halsen. I säkerhetsarbetet
har vi också nära kontakt med anläggningens vaktmästare, polis,
brandkår, matchläktare, vaktbolag samt entré och publikvärdar.
Inför varje match går vi ut med matchinformation för att meddela
alla besökare om våra faciliteter samt hur man enklast tar sig till och
från arenan.
I samband med nya Grimsta IP, som stod klar 2017, har vi arbetat
extra hårt med säkerhet och att arenan ska upplevas som
välkommande. Därför tycker vi det är väldigt stärkande att 97% av
de ca 50 supportrar vi förde dialog med under året känner sig trygga
och säkra på våra idrottsarenor.

”Det är väldigt stärkande att 97% av
de ca 50 supportrar vi förde dialog
med under året känner sig trygga och
säkra på våra idrottsarenor”.

30

HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

INTEGRITET OCH AFFÄRSETISKT AGERANDE

INTEGRITET OCH
AFFÄRSETISKT AGERANDE
BP är en stor samhällsaktör i de områden vi är verksamma och har därför ett
ansvar i att värna om människors integritet samt motverka korruption i alla dess
former. Det handlar exempelvis ansvarsfull marknadsföring mot unga, proaktivt
motverka matchfixning samt oegentligheter avseende spelarköp och val av sponsorer.
Vi ser tydliga riktlinjer, transparens och utbildning som viktiga delar i att motverka korruption inom vår klubb samt inom resten av fotbollen. Med vår värdegrund
som utgångspunkt har vi det senaste året ökat medvetenheten kring dessa frågor, bl.a. genom att bli medlemmar i FN Global Compact där en av dess principer
berör just antikorruption. I samband med medlemskapet har vi uppmärksammat
frågan internt. En av de frågor som är särskilt relevant för fotbollen specifikt är
att motverka och bekämpa matchfixning samt att se över hur agentverksamheter
inom fotbollen bedrivs. Detta ser vi som en utmaning och vi kommer under 2019
öka vårt arbete inom detta genom bl.a. informationsspridning och utbildning. Det
är viktigt att vi ökar takten i att utbilda våra ungdomar i farorna med matchfixning samt hur vi tillsammans som klubb kan motverka det. Det är en otroligt viktig
fråga för idrotten i stort och det handlar om att säkerställa att vi är en trovärdig
och trygg aktör som står upp för vår värdegrund. Inom herrfotbollen har Svensk
Elitfotboll ett långsiktigt förebyggande antikorruptionsarbete som vi i BP tar stöd
av och följer. Under 2018 bekräftades inga fall av korruption.
Ansvarsfull marknadsföring och kommunikation
Ett av våra mål inom hållbarhetsarbetet är att vi ska ha en tydlig strategi för hur vi
samverkar med omgivande samhälle och intressenter, t.ex. partners. Exempelvis
innebär det att vi inte använder oss av riktad marknadsföring mot våra barn och
unga i verksamheten. Eftersom vi lever i en tid där sociala medier utgör en central
del i barn- och ungdomars liv har vi dock inte full koll på hur samtliga spelare i vår
förening förhåller sig till den marknadsföring vi går ut med på våra sociala plattformar. En viktig del i detta arbete är även jämställdhetsperspektivet där vi ämnar
att alltid granska vårt innehåll utifrån diskrimineringsaspekter samt strävar efter
att genom vår kommunikation främja jämställdhet och mångfald. Detta främjande
arbete kommer vi lyfta ytterligare under 2019. Kommunikation spelar en viktig roll
i att bryta normer och skapa en känsla av inkludering.
Vi ställer även krav på våra partners att agera i linje med vår värdegrund och FN
Global Compacts 10 principer. Vi förväntar oss också att våra partners ställer högre krav på oss så att vi tillsammans kan utvecklas på området. Under 2019 kommer vi att förändra vår säljstrategi, till att även inkludera aspekter kopplat till vilka
samhällsvärden vi skapar. I det arbetet är samverkan och transparens centralt.
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MINIMERING AV
MILJÖPÅVERKAN
MIKROPLASTER FRÅN
KONSTGRÄSPLANER

Den typ av granulat
som används i konstgräsplaner räknas som
mikroplast när de sprids
vidare till närmiljö och
har enligt Naturvårdsverket identifierats
som en viktig källa till
utsläpp av mikroplast
i Sverige. En viktig del
av BPs riskminimeringsarbete består i att
gemensamt och genom
samarbete med samhällsaktörer hitta lösningar i hur nuvarande
planer kan användas på
ett smart sätt och sprida
kunskapen vidare till
våra ledare och spelare.
Vi för även dialog med
Stockholm Stad i samband med nybyggnation
av konstgräsplaner.
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Klimatförändringarna är en av vår tids viktigaste frågor och
alla aktörer i samhället måste ta sitt ansvar för att bidra till en
hållbar utveckling. BPs arbete för att minimera vår negativa
miljöpåverkan utgår ifrån försiktighetsprincipen och fokuserar
främst på att minimera verksamhetens utsläpp från resor.
Utöver det är resurssparande användning av energi och
vatten samt en klimatsmart material- och avfallshantering
viktiga frågor för oss.
För att möjliggöra för oss att bättre förstå, följa samt hitta
effektiva vägar till att minska vår negativa påverkan på miljö
valde vi under året att börja samla in miljödata, med stöd av
bl.a. GHG-protokollet . Vår energikonsumtion är i huvudsak
kopplad till belysning och uppvärmning av våra fotbollsplaner,
där våra anläggningar drivs av 100% fel från förnybar energi.
Våra växthusgasutsläpp kommer således framförallt från
våra spelares tränings- och matchresor. För att minimera
utsläppen från våra elitlags resor försöker vi att i så hög mån
som möjligt ersätta flyg med tåg samt välja bussar som drivs
av mer miljövänligare drivmedel. Vi är medvetna om att en
betydande del av våra indirekta utsläpp kommer ifrån alla
de bilresor som görs fram och tillbaka av BPs spelare till alla
matcher och träningar. Under kommande år kommer vi därför
att konkret försöka mäta och följa upp området.
Vad gäller energi- och vattenkonsumtionen så håller vi
kontinuerligt en dialog med vår hyresvärd Stockholm Stad om
förbättringsmöjligheter och arbetar med kunskapsspridning
internt om hur vi kan göra små enkla justeringar i vårt
beteende för att minimera konsumtionen ytterligare.
Inom material- och avfallshantering är även match- och
träningskläder en viktig fråga för oss. Här kommer vi
tillsammans med våra partners att se över möjligheterna till
mer cirkulära lösningar av materialet vi använder. Exempelvis
kan matchställ som bedöms vara för gamla att använda gå
tillbaka till leverantören och textilerna återanvändas i deras
produktion.

MINIMERING AV MILJÖPÅVERKAN

HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

ENERGIFÖRBRUKNING
ENERGIFÖRBRUKNING (MWH)

ICKE-FÖRNYBART

FÖRNYBART

TOTALT

Elektricitet

0

164,37

164,37

Fjärrvärme

136,6212

1001,8888

1138,51

0

0

0

136,6212

1166,2588

1302,88

Fjärrkyla
TOTAL

Information gällande energiförbrukningen är inhämtad från
Stockholms Stad, vars planer och lokaler BP hyr.

UTSLÄPP
CO2E UTSLÄPP (TON CO2E)

2018

Indirekt Scope 2: Grimsta IP
Elektricitet, fjärrvärme och fjärrkyla

86,75

Indirekt Scope 3: Transporter
Bussresor för seniorlag

8,40

Flygresor

0,85
TOTAL UTSLÄPP AV CO2E (TON CO2E)

96,01

Uppgifter avseende utsläpp är inhämtade från Stockholms stad samt bussbolaget som
anlitats vid representationslagens bussresor. BP gjorde under året 4 inrikesflyg (ToR)
samt 1 (ToR) resa till Cypern. Klimatberäkningarna är utförda enligt GHG protokollet.
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GRI INDEX
GENERELLA STANDARDREDOGÖRELSER
GRI STANDARD

TITEL

UPPLYSNING

SIDA

KOMMENTAR

UPPFYLLNAD

GRI 102: STANDARDREDOGÖRELSE 2016
ORGANSISATIONSPROFIL

GRI 102:
STANDARD
REDOGÖRELSER
2016

102-1

Organisationens namn

2

102-2

Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster

5

102-3

Organisationens huvudkontor

5

102-4

Plats för verksamheten

5

102-5

Ägarstruktur och företagsform

5

102-6

Marknadsnärvaro

5

102-7

Organisationens storlek och
omfattning

5

102-8

Information om anställda

20-22

102-9

Beskrivning av leverantörskedjan

6, 32

102-10

Betydande förändringar under redovisningsperioden
gällande organisationen och dess leverantörskedja

4

102-11

Försiktighetsprincipen

32

102-12

Externa initiativ

5

102-13

Medlemskap i organisationer

6

Uttalande från senior beslutsfattare

4

STRATEGI
102-14

ETIK OCH INTEGRITET
102-16

Organisationens värderingar, principer, standarder
och normer för uppträdande

6, 24-25

STYRNING
102-18

Styrningsstruktur

6

INTRESSENTENGAGEMANG
102-40

Lista över intressentgrupper

11

102-41

Kollektivavtal

20

102-42

Grund för identifiering och urval av intressenter

11

102-43

Tillvägagångssätt för intressentdialog

11

102-44

Huvudfrågor och områden som lyfts vid
intressentdialoger

11

REDOVISNINGSPROFIL

34

102-45

Affärsenheter inkluderade i redovisningen

102-46

Process för att identifiera väsentliga aspekter

102-47

Lista på väsentliga aspekter

102-48

Förklaringar till korrigeringar från tidigare
redovisningar

Detta är BPs första hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards

102-49

Förändringar i redovisning

Detta är BPs första hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards

2
10-11
10

= Fullständig
= Partiell

GRI INDEX
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GRI STANDARD

TITEL

GRI 102:
STANDARD
REDOGÖRELSER
2016

UPPLYSNING

SIDA

102-50

Redovisningsperiod

102-51

Datum för senast publicerad redovisning

102-52

Redovisningscykel

2

102-53

Kontaktuppgifter för frågor om redovisning

2

102-54

Tillämpningsnivå enligt GRI Standards

102-55

GRI index

34

102-56

Externt bestyrkande

35

KOMMENTAR

UPPFYLLNAD

2

2, 34

Core

Redovisningen är ej bestyrkt av
extern part.

SPECIFIKA STANDARDREDOGÖRELSER
GRI STANDARD

TITEL

UPPLYSNING

SIDA

KOMMENTAR

UPPFYLLNAD

GRI 200 EKONOMISKA STANDARDER
GRI 103:
Styrning 2016

103-1 -3

GRI 205:
Antikorruption 2016

205-3

Styrning
Bekräftade fall av korruption och vidtagna
åtgärder

6, 31
31

GRI 300 MILJÖSTAANDARDER
GRI 103:
Styrning 2016

103-1 -3

GRI 302:
Energi 2016

302-1

Organisationens energiförbrukning

33

GRI 302:
Utsläpp 2016

305-2

Indirekta (Scope 2) växthusgasutsläpp

33

GRI 302:
Utsläpp 2016

305-3

Andra indirekta (Scope 3) växthusgasutsläpp

33

Styrning

6,32

GRI 400 SOCIALA STANDARDER
6, 8-9,
14-15, 17-19,
24-26, 30

GRI 103:
Styrning 2016

103-1-3

GRI 401:
Anställning 2016

401-1

Nyanställd personal och personalomsättning

GRI 403:
Hälsa och
säkerhet 2018

403-9

Arbetsrelaterade skador

GRI 404:
Utbildning och
kompetensutveckling
2016

404-1

Genomsnittligt antal utbildningstimmar per
år och per anställd

19

405-1

Mångfald inom styrelse, ledning och bland
anställda

22

Begränsad redovisning av åldersgrupperingar updelat på anställningskategori pga.
begränsningar i nuvarande HR-system.

405-2

Löneskillnad i procent mellan kvinnor och
män

21

Begränsningar i nuvarande HR-system för att
redovisa ersättning.

GRI 406:
Icke-diskriminering
2016

406-1

Diskrimineringsfall och vidtagna åtgärder

15

GRI 413:
Lokalsamhällen 2016

413-2

Verksamhet med betydande faktisk och
potentiellt negativ påverkan på lokalsamhällen

26-27

Egen indikator

Unika deltagartillfällen

4, 26

Egen indikator

Antal som fått arbete via Slussen in

4, 27

GRI 405:
Mångfald och lika
möjligheter 2016

Styrning

20
18-19

Har ej systematik på plats för att rapportera
fullständigt på 403-9. Detsamma gäller för
styrningen av 403.

EGNA IDIKATIONER

= Fullständig
= Partiell

35

