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BP I SAMHÄLLET

FREDRIK BERGHOLM, ORDFÖRANDE IF BROMMAPOJKARNA
Hela BPs barn- och ungdomsverksamhet är sedan 75 år tillbaka ett enormt
projekt för samhällsstödjande aktiviteter, med uppskattningsvis knappt
20 000 spelande barn och ungdomar genom åren. BP är en breddförening
med elitverksamhet. Vi är Europas största fotbollsförening och även Sveriges
största flickfotbollsförening (50 flicklag i seriespel). Vi har över 250 lag i
seriespel och ca 4 000 spelare och ca 700 ideella ledare. Dessutom ca 50
ideella funktionärer. Omkring 1 000 barn deltar i våra knatteskolor som
tillsammans med fotbollsskolor och camper på sommaren också utgörs
av över 100 ungdomsledare. Vi engagerar spelare i hela Västerort och ungefär 30 procent av våra spelare har utländsk bakgrund. Med över 60
aktiviteter om dagen tar vi ett stort ansvar för ungdomar, integration och
jämställdhet.
Under hösten 2015 fastslog styrelsen att ”BP i Samhället” och ”Mötesplats
Västerort” skulle bli två strategiskt prioriterade utvecklingsområden. BP i
Samhället är ett uttryck för allt samhällsengagemang i föreningen. Mötesplats Västerort är samlingsnamnet för BPs alla fotbolls– och samhällsstödjande aktiviteter med i huvudsak bas på Grimsta. BP i Samhället och
Mötesplats Västerort sträcker sig betydligt längre än fotboll, och är en
väsentlig del i att öka integration och minska utanförskap, bl a genom att
Mötesplats Västerort blir en naturlig samlingspunkt för ungdomar från
hela Västerort.
Sedan lång tid tillbaka är klubbhuset och fotbollsplanerna på Grimsta en
naturlig samlingsplats för många fotbollsaktiva. Med nya faciliteter ges
nya förutsättningar att skapa en verklig mötesplats för Västerort, både när
det gäller fotbolls- och samhällsstödjande aktiviteter. Vårt arbete och
samhällsengagemang sker dock på planerna runt om i hela Västerort, varje
dag, året runt. Ett av BPs långsiktiga mål är att, med fotbollen som bas, bli

en motor för integration och jämställdhet i Västerort och därmed bidra till en
positiv samhällsutveckling. I januari 2017
påbörjades därför också en jämställdhetssatsning inom BP, som under vintern
2018 fortsatt med ett strukturellt förändringsarbete för att bli mer jämställda.
Denna rapport är resultatet av ett stort engagemang och ett hårt arbete med samhällsfrågor i föreningen. Men än viktigare, rapporten
är ett uttryck för vår ambitionsnivå och färd
riktning. BP har varit en pionjär i samhällsstödjande aktiviteter genom alla sina fotbollsaktiviteter.
Vi vill vara en större ”motor” i samhällsarbetet
framåt. BPs fotbollsaktiviteter är väl kända. I denna
rapport får du läsa mer om BPs samhällsstödjande
aktiviteter. Vi har fått en enormt positiv respons
från samarbetspartners och personer runt vår förening.
Vill du vara med?
Fredrik Bergholm
Styrelseordförande

Allen
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samhällsansvar
Med 4 525 aktiva fotbollsspelare och över 17 000 deltagartillfällen under 2017 är BP en stor och viktig aktör i Västerort och Stockholm. Utifrån vår storlek och vårt starka
varumärke har vi en unik plattform att jobba med ungdomar och därför också ett ansvar att verka för ett mer
jämlikt samhälle.
För att beskriva de utmaningar vi och samhället står inför
har vi i kartan till höger brutit ut en del av vårt upptagningsområde och jämför andel utlandsfödda och årsinkomst. Vi kan då tydligt se hur Lövstavägen går som en
skiljelinje mellan Smedshagen och Hässelby Villastad där
andel utlandsfödda skiljer med 37% och medelinkomsten
med över 200 000 kr per år. Detta är på inget sätt unikt

18% Utlandsfödda
0,5% Ekonomiskt bistånd
Medelinkomst 400 300 kr

smedshagen
för vare sig Västerort eller Stockholm utan i princip alla
större städer i Sverige som Malmö, Göteborg och Uppsala har samma utmaning. Samhället har blivit väldigt
segregerat och det är stor skillnad på förutsättningar gällande arbete, utbildning och framtidstro vilket gör att en
känsla av utanförskap växer sig stark bland framförallt
ungdomar i dessa ytterområden.
Vi vill och kan vara en aktör som gör skillnad på riktigt,
dels genom vår ordinarie verksamhet men också genom
vår satsning på samhällsstödjande aktiviteter i ”Mötesplats Västerort”, vilket vi nu har som syfte att beskriva i
rapporten.

hässelby villastad

52% Utlandsfödda
15% Ekonomiskt bistånd
Medelinkomst 188 084 kr

15% Utlandsfödda
0,7% Ekonomiskt bistånd
Medelinkomst 401 600 kr

hässelby gård
43% Utlandsfödda
14% Ekonomiskt bistånd
Medelinkomst 238 700 kr

IF Brommapojkarna
IF Brommapojkarna grundades den 13 april 1942 på Yllevägen 6 vid Brommaplan. Föreningens förste ordförande blev Tage Mårdh, vice värd i huset där småpojkarna Bengt Ström, Arne Borgström, Tore Bjuggfält,
Gunnar Westerlund och Stig Starkenberg ville starta en förening.
Idag har vi ca 4000 aktiva spelare fördelat på 250 lag i seriespel. Varje år bedriver vi mellan 16 000 – 20 000
aktivteter och spelar mer än 5 000 matcher.

grimsta ip
if brommapojkarna

SOCIOEKONOMI

Björn Anders Larsson forskare och Samhällsekonomisk analytiker
Syftet med denna socioekonomiska
rapport är att börja bygga en kunskapsplattform för vidareutveckling
av BPs samhällsstödjande aktiviteter
och försöka mäta värdet vi bidrar
med till samhället som Europas största
fotbollsförening.
Därför har vi vänt oss till expertnätverket Nordeg och IEC som sedan många år arbetar med sådana
utvärderingar. Ansvarig utredare
Björn-Anders Larsson fick uppdraget
att utvärdera samhälls- och individ

effekterna som skapas av BPs ungdomsverksamhet och sociala projekt
och se vilka ekonomiska och sociala
värden de totala aktiviteterna skapar.
Rapporten presenterar effekter i viktiga dimensioner av de kvalitativa
och kvantitativa direkta mätningar
som kan göras avseende tillgänglig
data för 2017. Därtill fogas olika teorier om sociala processer in i detta till
ett analys och diskussionsunderlag
om samhällsnytta och värdeskapande
i BPs verksamhet.

Kan vi inte mäta det finns det inte

Stefan Bärlin, CSR-ansvarig

NORDEG – NORDIC EVALUATION GROUP
Nordeg är ett konsortium som specialiserat sig på utvärdering, utbildning och utveckling
inom en rad områden. Konsortiet bildades under 1998 och har blivit organisatorisk bas för
en grupp etablerade konsulter med varierande bakgrunder och erfarenhet av arbete inom
olika delar av föreningar, offentlig förvaltning och näringsliv.

Sammanställning av VERKSAMHETEN
Nedan redovisar vi hela BPs verksamhet. Det gäller
fotbollen samt de riktade aktiviteterna i föreningens
samhällsbyggande verksamhet Mötesplats Västerort.
Kalkylen bygger på de nyckeltal som rapporterats under 2017. De nyckeltal som ligger till grund för de socioekonomiska värdena bygger på antal deltagartillfällen, antal aktiviteter, ålder och kön, samt hur många
individer som har en eller två utlandsfödda föräldrar.

Den här statistiken använder vi för att beräkna samhällsbesparingar gällande ohälsa, sysselsättning, studier, arbete och integration. Tidiga samhällsinsatser
ger på sikt stora samhällsbesparingar och kalkyleras
för ett år (12 månader) för att skapa jämförelsevärden.
Nordic Evolution Group beräknar att BPs totala verksamhet 2017 har genererat samhällsbesparingar på 73 Mkr.

Totalkalkyl BP 2017
Tot antal deltagartillfällen
Antal aktiviteter
Summa unika deltagare
8.0 IEC beräknade socioekonomiska besparingar
Minskad samhällskostnad genom ökad integration av ensamkommande flyktingar (68 st)
Minskad samhällskostnad genom ökad sysselsätting, studier och arbete
Minskad samhällskostnad ökade regelbunden fysisk aktivitet (hälsa)( varav BP 20,5 mkr)
Minskad samhällskostnad kriminalitet
Summa Socioekonomiska besparingar om 12 månader (varav projektet Västerort mötesplats 31,7 mkr)
Kostnad Mötesplats Västerort
Social return of investment BPs samhällsstödjande aktiviteter (Mötesplats Västerort)

200 925
21 749
5 171
14 824 000 kr
25 600 000 kr
26 810 000 kr
4 800 000 kr
73 034 000 kr
1 443 000 kr
22

ungdomSFOTBOLL
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 ökat välbefinnande, stärkt självförtroende, bättre
koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga, ökad muskelstyrka,
bättre kondition och mindre risk för
belastningsskador. Sammantaget är
alltså idrott och fysisk aktivitet bra
för hjärna och hjärta samt dessutom
kul och roligt.
BP ungdom består av ca 250 lag och
ca 700 ledare. Varje år spelar vi mer

än 5 000 matcher runt om i Sverige
och har fler än 17 000 aktiviteter. Vi
anordnar fem egna cuper med ca 470
deltagande lag, BP-dag, knatteskola,
fotbollsskola, camper och en mängd
andra aktiviteter.
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 har nu fått
en blygsam indikation på vad vi som
förening tillsammans bidrar med i
vår ungdomsverksamhet med fokus
på folkhälsoperspektivet.

BP UNGDOM
BP är Europas största fotbollsförening sett till antalet spelare och antal lag i seriespel. Vår
verksamhet omfattar ca 4 000 spelare, varav ca 1 000 flickor och därtill drygt 700 ideella ledare
som är fördelade på ca 250 lag (2017). Föreningens storlek är ett resultat av vårt mångåriga och
långsiktiga arbete, där barn och ungdomsfotboll är vårt ursprung, och därmed vår kärnverksamhet. BPs Akademi har certifierats som den högst rankade Akademin i Sverige sju av
de senaste åtta åren (2010-2017).

Hälsa & Integration
Nedan redovisar vi BPs fotbollsverksamhet. Det rör sig
om deltagartillfällen, unika individer, antal aktiviteter,
ålder och kön. Dessutom redovisar vi Nordic Evolution
Groups beräkningar om minskade samhällskostnader för
ohälsa och genom ökad sysselsättning, studier och arbete.
BP ungdom består av 250 lag och 700 ledare. Varje år
spelar lagen cirka 5 700 matcher runt om i Sverige och

under 2017 hade föreningen totalt 17 890 aktiviteter.
Med ca 4 000 aktiva spelare så skapar BP en mängd långsiktiga samhällsbesparingar. Bara fotbollsaktiviteterna
beräknas att göra en besparing om 20 Mkr under ett år.
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.

BP ungdomsfotboll
8-12 år killar
8-12 tjejer
13-25 år killar
13-25 år tjejer
26-30 år killar
26-30 år tjejer
Antal deltagartillfällen med utländsk bakgrund
Tot antal deltagartillfällen
Antal aktiviteter
Summa unika deltagare
8.0 IEC beräknade socioekonomiska besparingar
Minskad samhällskostnad genom ökad sysselsätting, studier och arbete
Minskad samhällskostnad ökade regelbunden fysisk aktivitet (hälsa/4100 aktiva)
Socioekonomiska besparingar BP ungdomsfotboll

88 401
20 809
65 861
21 411
0
0
58 945
196 482
17 890
4 645
5 000 000 kr
20 500 000 kr
25 500 000 kr

Tjejfotboll Västerort
i samarbete med Systrar Runt hörnet
Vi vet att det i Sverige idag finns en
grupp flickor som begränsas i sitt vardagliga livsutrymme. Det handlar om
flickor som inte får delta i viss skolundervisning, flickor som inte får
umgås med vem de vill, klä sig hur de
vill, delta i fritidsaktiviteter, idrottsaktiviteter eller föreningslivet.
Flickfotboll Västerort är ”prova på
idrott” för flickor som aldrig varit med
i en förening eller idrottat tidigare. Vi
vill vi att fler tjejer ska få möjligheten
att vara fysiskt aktiva på fritiden, hitta
en idrottsförening som passar dem

och få en meningsfull fritid. Syftet är
att öka delaktighet och handlingsutrymme för tjejer som lever långt ifrån
idrottsrörelsen.
Vi har märkt att det är en större utmaning att nå ut till flickor än till pojkar.
Behovet av flickaktiviteter är stort då
killar oftast prioriteras. För att kunna
nå ut till Flickfotboll Västerorts målgrupp krävs det förtroende från målgruppen, kompetens och kunskap.
BP samarbetar därför med föreningen
Systrar Runt Hörnet i Flickfotboll
Västerorts samtliga aktiviteter.

Systrar Runt Hörnet
Föreningen Systrar Runt hörnet startades 2017 av de tre vännerna Niki Addibpou,
Kemeliya Kermani och Smeity Embaye-Yeanie.
Föreningen arbetar med att skapa en trygg och säker plats för tjejerna i Hässelby.

Tjejfotboll Västerort
aktiviteTEr 2017
Nedan redovisas de aktiviteter, deltagartillfällen samt
Nordic Evolution Groups beräkningar för verksamheten Tjejfotboll Västerort. Genom att våra medlemmar
regelbundet deltar i fysiska aktiviteter så beräknar vi att

göra en samhällsbesparing om 610 Tkr under ett år.
Denna verksamhet beräknas också minska kostnader
för samhället med 2 Mkr genom ökad sysselsättning,
studier och arbete.

Tjejfotboll Västerort
8-12 år killar
8-12 tjejer
13-25 år killar
13-25 år tjejer
26-30 år killar
26-30 år tjejer
Antal deltagartillfällen med utländsk bakgrund
Tot antal deltagartillfällen
Antal aktiviteter
Summa unika deltagare
8.0 IEC beräknade socioekonomiska besparingar
Minskad samhällskostnad genom ökad sysselsätting, studier och arbete (4 st)
Minskad samhällskostnad ökade regelbunden fysisk aktivitet (hälsa)
Socioekonomiska besparingar totalt Tjejfotboll Västerort

0
0
0
637
0
0
637
637
53
34
2 000 000 kr
610 000 kr
2 610 000 kr

smeity embaye-yeanie
medgrundare systrar runt hörnet
Semity Embaye-Yenie är född och
uppvuxen i Smedshagen, Hässelby.
Under sin uppväxt kände hon en
rastlös utsatthet i de offentliga rummen. Killarna tog all plats på fritidsgården och tjejerna fick inte röra sig
som dom ville.
Med sina bästa vänner Niki Addibpour och Kameliya Kermani startade
hon så småningom föreningen Systrar
Runt Hörnet (SRH) för tjejer i Hässelby. Sedan dess har föreningen
vuxit och tillsammans med BP har
verksamheten utvecklats.
– Det känns fantastiskt att få möjligheten att sammanföra en förening
som står för systerskap och gemenskap med en stor förening som BP,
säger Smeity Embaye-Yenie.

Samarbetet med BP har gett tjejerna
i föreningen en ingång till idrotten
som de tidigare inte haft. Tjejer faller
lätt bort när det kommer till idrott
så samarbetet med BP har gett oss i
SRH chansen att introducera tjejerna
till både idrott och idrottsaktiviteter,
säger Smeity Embaye-Yenie.
Under året har SRH deltagit på flera
idrottsrelaterade aktiviteter och evenemang. Samarbetet har dessutom möjliggjort utflykter, kulturbesök, träningar
och mycket mer för föreningens tjejer.
– Det ger föreningens tjejer någonting att se fram emot, många blir
rastlösa i den åldern och det är lätt
att falla snett om man inte har ett
nätverk omkring sig som kan stötta
under de perioder det är tufft.

Det känns fantastiskt att få möjligheten att sammanföra en förening som står för systerskap och gemenskap
med en stor förening som BP
Smeity Embaye-Yeanie, SRH och BP

SKOLTRÄFFEN
För att förebygga och minska fördomar skapar BP tillsammans med
stiftelsen Goodsport möten mellan
skolungdomar från olika områden
med olika bakgrund.
Vi pratar ofta i skolans värd om att
möta människor från olika delar av
världen och med olika bakgrund. Vi
har vänskapsskolor i andra länder
men samtidigt känner vi inte till området och eleverna två tunnelbanestationer från vår egen skola.

Syftet med Skolträffen är att minska
utanförskap, fördomar och segregering genom ökad kunskap om
varandra och den miljö vi lever i.
Genom att låta skolklasserna träffas i
idrottsaktiviteter, gemensamma föreläsningar och till slut para ihop elever
från de olika skolorna så skapas nya
relationer. Nya relationer som både
förebygger och raserar fördomar
mellan individer från olika bostadsområden i Västerort.

STIFTELSEN GOODSPORT
Goodsport är en allmännyttig, opolitisk och icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för
integration genom idrott för unga. Vi är nyskapande, lösningsorienterade och agerar
förebilder genom att använda våra personliga erfarenheter, visa sårbarhet och ödmjukhet. Vi gör skillnad på riktigt för unga.
Våra aktiviteter drivs tillsammans med ett brett nätverk av representanter från näringsliv samt offentlig och ideell sektor som vill verka för integration genom idrott.

skolträffen
aktiviteTEr 2017
Nedan redovisas antal elever som deltagit i Skolträffen och dess aktiviteter samt Nordic Evolution Groups
beräkningar om minskade samhällskostnader. Programmet i Skolträffen gör att ungdomar från olika socioekonomiska områden lär känna varandra. Genom

att också besöka varandras områden skapas en större
kunskap och förståelse ur ett socialt perspektiv. Programmet motverkar segregation och känslan av utanförskap. På kort och längre perspektiv beräknas det
minska samhällets kostnader med 2,9 Mkr.

Skolträffen
8-12 år killar
8-12 tjejer
13-25 år killar
13-25 år tjejer
26-30 år killar
26-30 år tjejer
Antal deltagartillfällen med utländsk bakgrund
Tot antal deltagartillfällen
Antal aktiviteter
Summa unika deltagare
8.0 IEC beräknade socioekonomiska besparingar
Minskad samhällskostnad genom ökad sysselsätting, integration, studier och arbete långsiktigt
Socioekonomiska besparingar totalt Skolträffen

54
65
0
0
0
0
36
119
3
119
13 600 000 kr
13 600 000 kr

NATTFOTBOLL
Nattfotboll Västerort är organiserad
spontanfotboll som erbjuds då behovet av sunda aktiviteter är som störst
– kvällstid på helger. På alla aktiviteter finns 3-5 ledare som är lokalt förankrade i området och alla ungdomar
mellan 13-25 år är välkomna utan att
behöva anmäla sig eller registrera sig.
Vi arbetar aktivt för att nå och integrera deltagare från olika kulturer
och religioner till våra aktiviteter.
I Nattfotboll Västerort vill vi med
fotbollen som verktyg vara med och
påverka bakomliggande orsaker till

Typ av brott
Grafitti/Klotter
Bilinbrott
Personrån
Butiksrån
Misshandel utomhus
Inbrott
Totalt
Källa: Polismyndigheten i Linköping

2014
60
29
7
5
46
10
157

nattfotboll västerort
aktiviteTEr 2017

problematiken i utsatta områden.
Genom att utse bra lokala ledare som
har en kontaktyta till de ungdomar vi
vill nå får vi de att bli fysiskt aktiva
och få gemenskap i en grupp där ledare föregår med sunda attityder och
värderingar.
Nedan är ett exempel på Nattfotbollens effekt i Skäggetorp (Linköping)
där polismyndigheten var med och
mätte effekten i form av andel anmälda
brott under perioder man spelade
Nattfotboll mot perioder utan liknande aktiviteter.

2015
12
22
4
4
33
4
79

Diff.
-48
-7
-3
-1
-13
-6
-78

Diff. i %
-80%
-24%
-43%
-20%
-28%
-60%
-49,6%

Nattfotbollen lockar många ungdomar på fredag och
lördagskvällar i BPs regi. Nedan redovisas antal deltagartillfällen, unika individer, ålder och antal aktiviteter.
Vi redovisar även Nordic Evolution Groups beräkningar om minskade samhällskostnader för kriminalitet,
ohälsa, sysselsättning, studier, arbete och integration.

BP har även arbetat med 68 ensamkommande flyktingar som bland annat fått arbete via BPs nätverk av
samarbetspartners. Genom att korta ner tiden för att
integrera ensamkommande flyktingar så minskas kostnader i samhället med 14 Mkr på ett år.

Nattfotboll Grimsta & Smedshagen
8-12 år killar
8-12 tjejer
13-25 år killar
13-25 år tjejer
26-30 år killar
26-30 år tjejer
Antal deltagartillfällen med utländsk bakgrund
Tot antal deltagartillfällen
Antal aktiviteter
Summa unika deltagare
8.0 IEC beräknade socioekonomiska besparingar
Minskad samhällskostnad genom ökad integration av ensamkommande flyktingar ( 68 st)
Minskad samhällskostnad genom ökad sysselsätting, studier och arbete (10 st)
Minskad samhällskostnad ökade regelbunden fysisk aktivitet (hälsa)
Minskad samhällskostnad kriminalitet
Socioekonomiska besparingar totalt Nattfotboll

297
0
3 390
0
0
0
2 581
3 687
81
373
14 824 000 kr
5 000 000 kr
6 700 000 kr
4 800 000 kr
31 324 000 kr

ALEN MALEKO
Nattfotbollsledare, 20 år

Vi träffar Alen på BPs sista match för säsongen. Gefle besegras med 4-1
och laget säkrar sin Allsvenska plats 2018. Alen kommer ursprungligen från Irak och är en av BPs unga ledare i Nattfotboll Västerort.
Nattfotboll är organiserad spontanfotboll där man öppnar upp idrottshallar helgkvällar 20.00-24.00 och låter ungdomar delta utan registrering eller kostnad. Syftet är att erbjuda en meningsfull aktivitet och en
trygg miljö på de tider det behövs som mest.
När man engagerar unga och bygger ett förtroende från grunden
kommer deras energi och drivkraft skapa dels integrationsmöjligheter
men framförallt utvecklingsmöjligheter för ungdomarna själva. Alen
är ett bra exempel på en av BPs många ledare som driver Nattfotbollskvällarna för unga mellan 13-25 år. Nattfotbollen är viktig menar Alen
”så ungdomarna inte slarvar bort sig själva”. Vi brukar vara 50-60 deltagare varje helg. Det är jättekul för områdets unga, vi har också börjat
med turneringar som lockar hundratals deltagare. Det är win-win, det
är kul för de unga och mindre huvudvärk för polisen och kommunen
förklarar Alen.

-Klimatet just nu är inte bra. När de unga inte får någon hjälp med
jobb och det inte finns någonstans att vara på kan det bli katastrof
för vissa. Nattfotbollen har utvecklats till att vi blir mer som en familj
bland ungdomarna och ett fast ställe att vara på.
BP jobbar med att först skapa ett nätverk bland unga och bygga ett
förtroende för att sen kunna hjälpa dem in på arbetsmarknaden.
- Jag började själv jobba på BPs matcher. Jag har varit ”videomannen”
och filmat BPs hemmamatcher vid ett par tillfällen. Först av en slump
men sen började man fråga specifikt efter mig. Annars har jag mest
jobbat som matchfunktionär. Nu har jag fått en intervju på Bauhaus
som är en av BPs huvudsponsorer och min tjej som också jobbat på
BPs matcher har redan fått jobb där.
Vi har också sett att BP behöver stöd under matcherna. BP har ingen
riktig ”klack” så nu har vi samlat ihop ett gäng från Nattfotbollen, köpt
trummor och börjat gå till matcherna för att stötta föreningen. Vi är
inte många, kanske 20-30 men vi växer, säger Alen med ett skratt.

Nattfotbollen är viktig så ungdomarna
inte slarvar bort sig själva
Alen Maleko, Nattfotbollsledare

fokus på jämställdhet
BP har satt upp höga mål om att bli en jämställd förening.
För att nå dit behöver vi arbeta på en strukturell nivå, där
jämställdhet ska genomsyra alla delar av verksamheten.
Till vår hjälp har vi bland annat stiftelsen FairPay och
organisa tionen Futebol dá Forca.
Isabelle Widmark från stiftelsen FairPay har under året
hjälpt BP att hitta en väg framåt i förändringsarbetet.
– Min roll har varit att hjälpa BP att identifiera utmaningar och möjligheter i arbetet framåt. BP är en stor förening
och det kan upplevas svårt att få till förändring. Men genom ett strategiskt arbeta från toppen, styrelse och sportkontor, och göra så många som möjligt involverade i arbetet, är förhoppningen att frågorna sedan ska sippra ner
i leden.
Ett av FairPays viktigaste frågor är jämställd sponsring,
något som Isabelle ser som en nyckel inte bara för lika
villkor inom idrott utan också som ett viktigt verktyg för
att öka det totala värdet av idrotten i samhället.

BP – En jämställd förening

– Jämställd sponsring är något som alla aktörer gynnas av.
Det handlar inte om ett nollsummespel. Tvärtom handlar
det om att öka värden på alla nivåer. De företag och organisationer som valt att satsa på jämställd sponsring får
ut väldigt mycket av det, både internt och externt. Värderingsdrivna beslut är alltid viktiga!

För att vi ska kunna leva upp till vår vision
om “så många som möjligt, så länge som
möjligt” är jämställdhet och mångfald väldigt centrala delar. Det kan vara svårt att
mäta och följa upp ett jämställdhetsarbete
och dess effekter, inte minst vad gäller ekonomi– och resursfördelning. Idag finns det
inga tydliga exempel inom idrottens värld
som vi kan titta på. Vi behöver därför hitta
en egen väg framåt i förändringsarbetet.

– Vi ser att idrotten har stora möjligheter att kunna bidra
till ett jämställt samhälle. Även om det går sakta framåt
går det lite för långsamt. Därför är jag väldigt glad över att
BP som Europas största fotbollsförening har bestämt sig
för att vara med och leda utvecklingen.

Förutom att samarbeta med FairPay på en
strategisk nivå samt i sponsringsfrågor har
vi också tagit hjälp av Ethos International
för att följa upp, mäta och kvalitetsmärka jämställdheten enligt standard för GRI
(Global Reporting Initiative). Detta ser vi
också som ett viktigt steg för att öka transparensen i vårt arbete, vilket vi hoppas ska
inspirera fler till att vilja få samma väg.

Ethos International

Min roll har varit att hjälpa BP
att identifiera utmaningar och
möjligheter i arbetet framåt

Ethos International grundades 2007 och har under 10 år hjälpt organisationer att få
högre avkastning på sitt hållbarhetsarbete. Vi erbjuder kompetens inom samtliga fyra
hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi
har mångårig erfarenhet av strategisk rådgivning från en rad olika branscher. Vårt
tjänsteutbud är omsorgsfullt utvecklat för effektiv integrering av hållbarhetsfrågor i
en organisations affärsmodell och strategi.

Isabell Widmark, Fair Pay.

Våra medarbetare kommer från positioner inom såväl näringslivet som frivilligorganisationer. Vi har varit delaktiga i att utveckla flera av dagens ledande hållbarhetsstandarder och initiativ, såsom ISO 26000 och FN Global Compacts rapporteringsform COP. Vi är även utsedda till GRI Certified Trainer och GRI Gold Community
Member. ethosinternational.se

Isabell Widmark, Fair Pay.

tack till
nike, stadium, swedbank, bauhaus
volkswagen, Vällingby Centrum
Moderna Försäkringar, SEB
Volkswagen, Bauhaus, Coop, SATS
SB Bostäder, Telenor, Temo Mailer
Stadium, Nike, DDB, Catella, Creandum
Altor, Swedbank, JM, Local Market Group
BRA Flyg

”BPs samhällsangagemang känns fantastiskt
rätt ur många vinklar, framtiden kommer att
visa att BPs satsning inom det här området är
så mycket större än fotboll”
Tomas Antonelius, fd spelare och förälder till
två barn i BP och jobbar idag på Nike som
ansvarig för klubb i Europa.

Stadiums vision handlar om att aktivera
världen och skapa ett aktivt liv för alla.
Tillsammans med BP, Europas största fotbollsförening, lyckas vi träffa båda.
Vi får vara med och skapa aktivitet och genom
BP:s stora breddverksamhet, kan många få
chansen att delta i värdens roligaste bollsport,
med gemenskap, glädje och rörelse.
Den resan som BP slagit in på med utökat
socialt ansvar, är lika viktigt för oss att delta
i och vi är glada att BP vill ta fortsatt större
ansvar, för fotbollen har en unik chans att
påverka på fler planer än enbart det med gräs,
grus eller konstgräs”
Daniel Johansson, Sponsorship manager

”Swedbanks hållbarhetsstrategi utgår från
vår vision, att möjliggöra för människor,
företag och samhälle att växa. Vi engagerar
oss i sociala samhällsfrågor inom framförallt
utbildning, sysselsättning och integration och
arbetar aktivt för att främja mångfald och jämställdhet. Samarbetet med Brommapojkarna
är ett utmärkt exempel på hur vi tillsammans med våra partners kan göra skillnad
på dessa områden”
Martina Wattin, marknadschef Swedbank
Region Stockholm.

”Vi på Bauhaus tycker att idrott och sport är
någonting som är otroligt viktigt, för både den
enskilde personen och samhället. BPs satsning
på att vara en aktiv samhällsaktör som tar ett
ansvar i sitt upptagningsområde både genom
sin ordinarie verksamhet men också i sitt CSR
och jämställdhetsengagemang gör att det känns
helt rätt för oss att vara en samarbetspartner”
Johan Saxne, Marknadschef

www.ifbp.se
www.bpundom.se
Instagram: IFBP1942
Kontakt:
08-620 08 50
Sportkontoret@brommapojkarna.se
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