IDROTTENS ROLL FÖR
EN HÅLLBAR UTVECKLING
Inspiration till hur idrottsföreningar kan
arbeta med de Globala målen
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GLOBALA MÅLEN
2015 antog världens ledare 17 Globala mål
för en hållbar framtid, även kallat Agenda
2030. Det övergripande syftet med målen är
att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter
och orättvisor, främja fred och rättvisa samt
lösa klimatkrisen fram till år 2030. Detta
material har sin utgångspunkt i samverkan
mellan fotbollsklubbar i Sverige, där vi lyfter
fram några inspirerande exempel på hur
fotbollsföreningar kan verka för de Globala
målen i sina verksamheter.

Tillsammans kan vi bidra genom våra
verksamheter för att uppnå målen på
hemmaplan, och stärka föreningarnas bidrag
till samhället. Men för att lyckas behövs
samarbete och engagemang från olika
aktörer inom och utanför idrottsrörelsen. Vi
vill gärna inspirera till att bygga samarbeten
och partnerskap med kommuner, regioner,
regeringen, näringslivet och inte minst andra
delar av civilsamhället.

Materialet är framtaget av stiftelsen FairPay, Ethos International och IF Brommapojkarna efter att vi fått beviljade
medel från Sida för att ta fram ett informations- och kunskapsmaterial som ska öka medvetenhet kring
de Globala målen inom fotbollen.
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IDROTTEN OCH GLOBALA MÅLEN
Agenda 2030 gäller för alla människor
och alla länder och fungerar som en
gemensam riktning i arbetet för en bättre
och mer hållbar framtid. De Globala målen
är integrerade och fokuserar på de tre
dimensionerna, ekonomisk- social- och
miljömässig hållbarhet. De 17 målen har
också 169 delmål med tillhörande indikatorer,
varje indikator är mätbar, vilket gör det
möjligt att mäta utvecklingen av, följa upp
eller utvärdera arbetet med varje mål.
Idrottens globala räckvidd och i grunden
positiva värderingar utgör en god plattform
för att bidra till de Globala målen, vilket även
uppmärksammas i deklarationen för Agenda
2030 som ger idrotten ett viktigt erkännande
för sitt engagemang.
Idrotten skär ofta genom många delar
av samhället, från ideellt föreningsliv
till professionella och kommersiella
idrottsverksamheter, från civilsamhälle
till privat och offentlig sektor. Idrotten
ger möjligheter till en unik samverkan
mellan alla olika aktörer och skapar
nya mötesplatser, en viktig del i mål 17
”Genomförande och globalt partnerskap”.
Från den lokala ungdomsföreningen till
proffsligorna, skapar sporten nya nätverk av
aktörer med ett starkt gemensamt intresse.
Idrotten är också en global mötesplats för
många människor och idrottens arenor kan
användas för att sprida viktiga budskap
och ta ställning i olika samhällsfrågor. Från
Olympiska spelen och Fotbolls-VM till den
lokala division 4-matchen.
FN:s ”Office for Sport for Development
and Peace” (UNOSDP) uppmärksammar
särskilt två mål som vi inom idrotten kan
vara med och bidra positivt till; mål 3 ”Hälsa
och välbefinnande” och mål 16 ”Fredliga
och inkluderande samhällen”. Bara i Sverige
består idrottsrörelsen av över 3,2 miljoner
medlemmar, i alla åldrar, som varje dag
bidrar till en förbättrad folkhälsa genom de
aktiviteter som de engagerar sig i.

Fysisk aktivitet, även i kombination med
hälsosamma matvanor, kan vara med och
förebygga vanligt före kommande sjukdomar så som hjärt-kärlsjukdomar, typ 2
diabetes, sjukdomar i rörelseorganen,
vissa cancerformer, fetma och även
psykisk ohälsa. 1
Det finns många fina exempel på hur
idrotten bidrar positivt till de Globala målen,
och vi har valt att fokusera på de möjligheter
som idrotten skapar. Vi är medvetna om att
idrotten har flera utmaningar när det gäller
hållbarhetsfrågor, bland annat kopplat
till korruption, bristande transparens och
ojämlikhet. Trots de utmaningar som finns,
tror vi att idrotten har en unik möjlighet att
verka för de Globala målen.

"Även idrott är en viktig faktor
för en hållbar utveckling.
Vi erkänner att idrotten i ökande
grad bidrar till utveckling och fred
genom att främja tolerans och
respekt och även bidrar
till att öka kvinnors och
ungdomars, enskilda personers
och samhällens egenmakt,
liksom till målsättningar i fråga
om hälsa, utbildning och
social inkludering."
Agenda 2030 deklarationen

1. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-ochmatvanor/fysisk-aktivitet--rekommendationer/
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INSPIRERANDE MÖTEN
Under 2019 har vi tittat närmare på exempel
från fotbollen där Globala målen och
hållbarhetsfrågor används som verktyg
för att utveckla både verksamheten och
lokalsamhället. Många föreningar fokuserar
på integration, jämställdhet, hälsa och en
inkluderande fotboll för alla. På följande
sidor kan ni läsa mer om varje förenings eget
arbete med de Globala målen.
Idrottsföreningar som arbetar med de
Globala målen stärks även inom andra
områden. Det bidrar till verksamhetsutveckling i stort och nya möjligheter att
utöka sponsorsamarbeten genom ett
starkare varumärke. På samma gång skapar
ett aktivt arbete med de Globala målen
stora värden för det lokala samhället och
engagerar fler personer och intressenter.

Fotbollsföreningen IF Brommapojkarna
(BP) baserade i västra Stockholmsområdet,
har ett aktivt och strategiskt arbete med
de Globala målen, och framför allt är mål
5: ”Jämställdhet” centralt i verksamheten.
I Malmö har Malmö FF ett aktivt arbete
med flera samhällsstödjande insatser
samtidigt som de har ett stort fokus på
miljöaspekter i och runt omkring arenan, och
i Sandviken har Sandvikens IF samlat flera
samhällsprojekt och initiativ under namnet
Framsteget. Fotbollsföreningen använder sin
roll för att bidra till att minska utanförskap
i samhället.
Slutligen vill vi inspirera till att skapa egna
samhällsprojekt. Boost by FC Rosengård har
initierat ett av Sveriges mest framgångsrika
arbetsmarknadsprojekt och Eskilstuna
United har skapat en samhällsstödjande
plattform Hjärta United som arbetar med
integration och stöd till äldre.
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BP – JÄMSTÄLLD RESURSFÖRDELNING,
UTBILDNING OCH PÅVERKAN
BP:s huvudfokus ligger på Mål 5
”Jämställdhet” och Mål 10 ”Minskad
ojämlikhet” som är övergripande för hela
verksamhetens utveckling. Sedan årsskiftet
2016/2017 pågår ett aktivt jämställdhetsarbete inom BP som bygger på tre
delar; resursfördelning, utbildning och
samhällspåverkan. Utöver mål 5 och 10
arbetar föreningen även för att bidra i arbetet
med mål 3, 6, 7, 8, 12 och 16.
I en fotbollsvärld där flickor och kvinnor inte
får tillgång till lika stor del makt, inflytande
och resurser som pojkar och män vill BP
vara med och skapa nya strukturer för en
jämställd fotboll. Målet är en fotbollsvärld där
flickor och kvinnor deltar på lika villkor som
pojkar och män, och där resurser och makt
fördelas jämställt.
Fotbollen som universellt språk kan
användas för att uppmuntra till kvinnor
och mäns lika rättigheter att delta och
utvecklas inom idrotten, samtidigt som det
synliggör könsnormer i samhället. Därmed
bidrar föreningen till delmål 5.1 ”Utrota
diskriminering av kvinnor och flickor” samt
5.5 ”Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i
ledarskap och beslutsfattande”.
I föreningen finns en tydlig strategi för
hur resurser och sponsring ska fördelas
jämställt. Detta arbete har varit en central
del i föreningens hållbarhetsarbete, som
dels handlar om att definiera vad jämställd
resursfördelning är och betyder inom

elitfotbollen, dels om att ta fram bättre
verktyg för att följa upp hur
resurserna används.
BP har också tillsammans med Fairpay
utvecklat en metodhandbok för hur arbetet
med jämställd resursfördelning kan se ut,
med exempel på hur organisationer kan öka
transparensen och redovisning.
”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” säger Stefan Bärlin,
hållbarhetschef BP.
Under de senaste tre åren har BP uppnått
flera av sina delmål för ökad jämställdhet.
Fler kvinnor har anställts på Sportkontoret
(idag är 8 av 21 anställda kvinnor) och
styrelsen har sedan 2017 varit jämt könsfördelad. Även om BP:s resa har pågått i ett
par år, finns det arbete kvar att göra och
föreningen arbetar aktivt med att fortsätta
påverka för en mer jämställd fotboll. Bland
annat har en jämställhetsstrateg anställts
med syfte att utveckla en utbildningsplan
och strategi för arbetet framåt.

JÄMSTÄLLDHET
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MALMÖ FF – EN HÅLLBAR
FOTBOLL OCH EN HÅLLBAR ARENA
Malmö FF arbetar utifrån de tre
dimensionerna av hållbarhet;
ekonomiskt, socialt och miljömässigt där
samhällsengagemanget löper genom hela
föreningen. De Globala målen har varit ett
viktigt verktyg för det interna arbetet, och
målen genomsyrar idag hela verksamheten.
Tidigt i hållbarhetsarbetet genomförde
Malmö FF en genomlysning av hela
föreningen och kopplade alla sina aktiviteter
till de Globala målen, samt konkretiserade
målen efter verksamhetens påverkan.
Mål 17 ”Genomförande och globalt
partnerskap” är föreningens övergripande
mål. Hela verksamheten bygger på
samverkan med privata, offentliga och
idéburna aktörer, och partnerskap har
därmed identifierats som nödvändigt för
att nå målen.
"Min starkaste rekommendation är att
hållbarhetsfrågorna finns i ledningsrummet
och att de genomsyrar hela klubben. Det
går inte att jobba 'lite' med hållbarhet utan
det behövs samsyn och engagemang, samt
att klubben är beredd på att satsa egna
resurser" säger Karin Heri, avdelningschef
Malmö FF Karriärakademin.
Malmö FF har ett långt samhällsengagemang, med stort fokus på allas
lika värde. Sedan tio år tillbaka bedriver
föreningen grundskolefotboll mot rasism,
ett utbildningsprogram som utgår från
barnkonventionen.

Programmet består av workshops med
barn och pedagoger samt manifestation
på innerplan i samband med match samt
en fotbollsturnering. Bara under säsongen
2019/2020 deltog över 1500 barn i att ge
rasismen rött kort.
En annan viktig del handlar om arbetet
kring arenan, med stora investeringar
för att tillgänglighetsanpassa lokalerna,
säkerställa en god arbetsmiljö och minska
miljöpåverkan. Föreningen samverkar bland
annat med flera partners som satsar på ny
teknik inom energieffektivisering och har
fler projekt vad gäller avfallsåtervinning och
hantering av matsvinn från matcherna.
Karin Heri, avdelningschef på Malmö FF
betonar att ”ingen kan göra allt men alla
kan göra något” och rekommenderar
föreningar att börja gräva där de står. Vidare,
rekommenderar hon att ta kontakt med
relevanta aktörer, så som kommunen och
samarbetsföretag för att arbeta gemensamt
mot uppsatta mål.
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SANDVIKENS IF – SOCIALA
PROJEKT OCH HÄLSA I FOKUS
I Gästrikland har Sandvikens IF inte bara
bedrivit fotbollsverksamhet utan också ett
antal sociala projekt under samlingsnamnet
Framsteget. Projektets mål är att minska
utanförskap, och genom en rad olika
aktiviteter är föreningen med och bidrar till
de Globala målen.
Framsteget erbjuder alla, oavsett
förutsättningar eller ålder, att delta i fysiska
aktiviteter med utgångspunkt i rörelse i
grupp. Genom initiativet skapas möjligheter
till förbättrad folkhälsa samtidigt som
gruppaktiviteterna ökar gemenskapen och
integrationen i närområdet.
Projektets fokusområden är att främja
integration, inkludering, jämställdhet,
mångfald och en hälsosam livsstil.
Föreningen har länkat detta arbete till sex
av de Globala målen (mål 3, 5, 8, 10, 16 och
17) och i sin tur definierat sitt bidrag till sex
mätbara delmål.

”Idag hamnar mer än tio procent av de
barn som börjar i grundskolan varje år
utanför samhället senare i livet. Detta tycker
vi är oacceptabelt” säger Chia Abdolah,
verksamhetschef Framsteget.
Mål 3 ”God hälsa och välbefinnande” finns
med som mål i samtliga aktiviteter inom
Framsteget, där föreningen särskilt bidrar till
delmål 3.4 "minska antalet dödsfall till följd av
icke-smittsamma sjukdomar och främja mental
hälsa" samt 3.5 "förebygga och behandla
drogmissbruk". Detta genom att alla aktiviteter
engagerar till rörelse och aktivitet och vissa
har även ett särskilt fokus på att förebygga
utanförskap, kriminalitet, droger
och skadegörelse.

Arbetet bygger på att stärka lokalsamhället
och välmående i området, samtidigt som de
skapar en trygg punkt för de människor som
saknar andra sociala kontakter eller inte har
inkluderats i samhällets övriga skyddsnät.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE
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TVÅ INSPIRERANDE
SAMHÄLLSPROJEKT
Eskilstuna United och FC Rosengård har
goda erfarenheter och ett aktivt arbete
för samhällsutveckling genom sina
verksamheter. Vi ser en nära koppling
mellan deras arbete och den övergripande
visionen om en hållbar utveckling.

ESKILSTUNA UNITED
- HJÄRTA UNITED
Hjärta United är allsvenska Eskilstuna United
DFF:s plattform för olika samhällsprojekt
kopplade till fotboll och lokal utveckling.
Inom ramen för Hjärta United samlar
föreningen en rad aktiviteter så som stöd till
äldreboenden och integrationsprojekt.
Hjärta United är idag en växande
samhällsinsatsorganisation med målet
att bidra till ett hållbart samhälle i och
runtomkring Eskilstuna. Grunden lades
för tre år sedan när A-lagsspelarna Emelie
Lundberg och Vaila Barsley ville ge tillbaka
till samhället och erbjöd sina resurser på
ett service- och seniorboende i
Eskilstuna kommun.
Ett av de pågående projekten är
integrationssatsningen Ronjabollen,
som möjliggör för barn och ungdomar
i resurssvaga områden en meningsfull
fritid. Inom Ronjabollen används
fotboll, lek och glädje blandat med
värdegrundsövningar framtagna för
att lyfta ämnen som jämställdhet och
maktstrukturer bland ungdomar, som lever i
ett minoritetssamhälle. I juni 2019 nåddes en
milstolpe i arbetet då föreningen som enda
fotbollsförening någonsin i Sverige prisades
av UEFA för sitt arbete med Ronjabollen.
”Vi måste förstå att vi alla sitter i samma
båt, vi lever i symbios med varandra och
är alla en del av något större. Det är i den
insikten arbetet med de Globala målen blir
både värdefullt, givande och konkret” säger
Emre Gürler i Eskilstuna United.

BOOST BY
FC ROSENGÅRD
Sedan 2011 har Boost by FC Rosengård i
Malmö bidragit till att hjälpa över 2300
människor från arbetslöshet till arbete.
Med fotbollsföreningen FC Rosengård som
plattform startades ett projekt för att matcha
arbetssökande föräldrar till föreningens
medlemmar i Rosengård med olika
arbetsgivare i fotbollsföreningens nätverk.
”Man såg en styrka i att bygga en
verksamhet på starka demokratiska värden,
precis som fotbollen besitter” berättar Tomas
Andersson, verksamhetsutvecklare.
Projektet gav goda resultat och kunde växa.
Idag, sju år senare är Boost by FC Rosengård
en fristående förening som nästan är lika
stor som fotbollsföreningen. Det som
började i projektform med ideella krafter är
idag en verksamhet bestående av över 30
anställda, och ett av de mest framgångsrika
arbetsmarknadsprojekten i Sverige.
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FEM STEG FÖR ATT INTEGRERA
DE GLOBALA MÅLEN
Allt fler idrottsorganisationer vill redovisa
och kommunicera sitt bidrag till samhället
och uppfyllandet av de Globala målen. Vi
har identifierat fem steg som hjälper till i
processen med att identifiera mäta, redovisa
och kommunicera arbetet kring målen.

1. DE GLOBALA MÅLEN
Läs på om de Globala målen och
dess olika delmål, för att förstå dess
innebörd, vad de betyder i er lokala
kontext, och vilka mål som kan vara
relevanta att påverka eller integrera
i er verksamhet.

2. PÅVERKAN OCH
PRIORITERINGAR
Undersök er påverkan på
omgivande samhälle och var i
verksamheten ni påverkar eller
bidrar till de Globala målen. Detta
görs gärna genom att samtala med
era intressenter i intressentdialoger
för att förstå deras behov och krav.
Intressent- och påverkansanalysen
ligger till grund för att prioritera vilka
Globala mål som har starkast koppling
till er verksamhet.

4. SAMVERKAN &
PARTNERSKAP

5. UPPFÖLJNING &
KOMMUNIKATION

Samverka med andra aktörer i
samhället – målen uppnås bara
om vi jobbar tillsammans. Samtala
med de engagerade i din förening,
näringslivet, kommunen, andra
idrottsföreningar eller delar av
civilsamhället om hur ni kan
hitta partnerskap.

Mät och följ upp arbetet årligen för
att säkerställa att ni arbetar på rätt
sätt och att ni integrerar målen i
verksamheten. Kommunicera till era
medlemmar och samarbetspartners
om hur ni arbetar och vilka
målsättningar ni har.

3. EGNA MÅLSÄTTNINGAR
Sätt egna ambitioner och interna mål
som går i linje med era över-gripande
strategier och utgår från er påverkan
och de Globala målen som definierats
i förgående steg. Integrera målen i
verksamheten och följ löpande upp
arbetet genom att koppla relevanta
nyckeltal eller mätpunkter till
respektive mål.
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TILLSAMMANS KAN
VI GÖRA SKILLNAD
Idrotten har stor potential att bidra till de
Globala målen. Med sin enorma räckvidd
kan idrottens föreningar, förbund och
evenemang göra stor skillnad för människor
i olika åldrar, med olika förutsättningar och i
olika samhällen runt om i världen.
Genom idrotten skapas en unik plattform där
många aktörer tillsammans bidrar till
hållbar utveckling, över sektorsgränser.
Regelbundet deltagande i idrottsrörelsen
bidrar i stort till bättre folkhälsa och
välmående. På så sätt är idrotten ett viktigt
samhällsprojekt i sig själv.
Globala målen kan som verktyg hjälpa till
att utveckla idrottsverksamheter ytterligare,
och skapa en gemensam riktning med fler
aktörer.
På så sätt är målen ett unikt verktyg för att
bidra till en hållbar utveckling, tillsammans.

LÄS GÄRNA MER OM
DE GLOBALA MÅLEN HÄR
Den internationella hemsidan för
de Globala målen
https://www.globalgoals.org/

Agenda 2030 dokumentet
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/
transformingourworld/publication

Utbildningsmaterial och information
om de Globala målen
https://www.globalamalen.se/
om-globala-malen/

SDG Compass guide för att hjälpa till att
integrera de Globala målen i verksamheten
https://sdgcompass.org/

Sveriges handlingsplan för
de Globala målen
https://www.regeringen.se/rapporter/
2018/06/handlingsplan-agenda-2030/

MER INFORMATION OM
FÖRENINGARNAS
ARBETE HITTAR DU HÄR
BP
http://ifbp.se/samhallsansvar/

MFF
https://www.mff.se/samhallsengagemang/

Boost by FC Rosengård
http://www.boostbyfcr.se

Hjärta United, Eskilstuna United
https://www.eskilstunaunited.se/hjarta-united

Framsteget, Sandvikens IF
http://www.framsteget.org

