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HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

OM DENNA RAPPORT
Det här är IF Brommapojkarnas (BP) andra 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 2019-01-01 till 2019-12-31. 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 HRdata pga. vårt nuvarande HR-system, detta har bl.a. 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 Manuel Lindberg, klubbdirektör BP, på:
manuel.lindberg@brommapojkarna.se.
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ORDFÖRANDE
JONAS BODIN
HAR ORDET
Som Europas största förening känns det bra och viktigt
att vi fortsätter det arbete vi påbörjat och det är med
glädje att med viss fördröjning få presentera vår Hållbarhetsrapport för 2019.
Det är med stor respekt vi fortsatt att ta ansvar för miljö,
jämställdhet, integration och förbättrad hälsa i Västerort
under 2019. Vi är på god väg men långt ifrån klara. Vår
lansering av Girl Camp samt Jämställd sponsring lyser
tydligt som goda exempel under 2020 som en effekt av
fokuserat arbete från väldigt många. Jag är stolt över det
jobb som gjorts. Mottagandet från våra medlemmar och
våra partners har varit inspirerande.
2020 är ett för fotbollen och BP annorlunda år men var så
säker på att frågorna fortsatt kommer belysas och vi ska
fortsätta ta steg i rätt riktning.
Vi vill också med denna rapport uttrycka vårt fortsatta
stöd till UN Global Compact.
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DET HÄR ÄR BP
Vi på BP vill inspirera fotbollsföreningar att agera hållbart. Som
Europas största fotbollsförening med omfattande akademiverksamhet har vi möjlighet att visa på att hållbarhet verkligen kan
integreras i en fotbollsförening och bli en naturlig del av hela
verksamheten. Hållbarhet är avgörande för att vi ska ha möjlighet att utveckla föreningen och fortsätta vårt arbete med att
erbjuda glädje, fysisk aktivitet och personlig utveckling till så
många som möjligt i framtiden. Vi hoppas också att vår utveckling ska inspirera fler föreningar till att vilja arbeta på ett liknande
sätt. Vi är därför stolta över att transparent visa upp vårt arbete
med att integrera hållbarhet i hela verksamheten.
I föreningen har vi ca 4 500 aktiva medlemmar, ungefär 3 900
spelare och fler än 280 lag. BP är också den största fotbollsföreningen för flickor i Sverige med ca 800 aktiva flickspelare. Vår
verksamhet består främst av barn och ungdomsverksamhet
(omkring 90%) vilket inte hade funnits utan våra ideellt engagerade personer, som till exempel våra fantastiska föräldrar och
ledare. Under 2019 hade vi ungefär 600 ideella ledare som stöttade våra spelare. Syftet med vår ungdomsverksamhet är att
möjliggöra fotbollsspel till så många som möjligt under så lång
period som möjligt. Vi bedriver elitverksamhet samtidigt som vi
också ska ha en högkvalitativ ungdomsverksamhet för att säkerställa att representationslagen kan rekrytera dam- och herrspelare därifrån.
Medlemmar i FN Global Compact
Det är viktigt att linjera vårt hållbarhetsarbete med internationellt erkända ramverk. Därför anslöt vi oss 2018, som en av
de första idrottsklubbarna i världen, till FN Global Compact. FN
Global Compact är ett frivilligt initiativ som innebär åtagande att
implementera internationella hållbarhetsprinciper inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption samt att
stödja FN:s Globala mål. Genom medlemskapet får vi vägledning
och stöd i vår resa mot att bli en mer hållbar förening.
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BP I
SIFFROR

Vi arbetar med att utbilda och utveckla fotbollsspelare
i västerort och Stockholm där grundpelaren är att
alla ska ha möjlighet att växa fysiskt, psykiskt,
socialt och kulturellt. Vi ska bidra till samhället
med ett socialt och miljömässigt ansvarstagande
arbete. Genom att vara representerade i ungefär
två procent av alla svenska fotbollsmatcher som
spelas varje dag kan vi verkligen göra skillnad.
BP bedriver fotbollsverksamhet i associationsformen
ideell förening och har sitt säte i
Stockholm (Grimsta IP).

59 887 249 SEK i nettoomsättning
17 215 935 SEK i eget kapital
8 169 856 SEK i skulder
34 stycken antällda på Sportkontoret
56 stycken flicklag
199 stycken pojklag
7 Akademi flicklag
25 Akademi pojklag
1 damlag
1 herrlag
289 lag totalt
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STYRNING OCH ANSVAR
Som en av ett fåtal idrottsföreningar som aktivt arbetar
med att integrera hållbarhet i hela verksamheten är BPs
styrningsmodell innovativ och ständigt under utveckling. För
att vi ska lyckas med att implementera hållbarhetsarbetet
är det viktigt med en tydligt definierad ansvarsstruktur och
vägledning. I allt det vi gör lutar vi oss mot FN Global Compacts
tio principer som guidar oss i rätt beslut och rätt riktning.
I BP är det styrelsen som är ytterst ansvariga för vårt
hållbarhetsarbete. Styrelsen väljs av BPs medlemmar och
svarar därför ytterst till dem. Implementeringen av hållbarhet
i verksamheten drivs huvudsakligen av vår klubbdirektör med
stöd av hållbarhetschef som bidrar i det strategiska arbetet.
Klubbdirektör och hållbarhetschef håller även en kontinuerlig
dialog med BPs leverantörer och partners för att säkerställa att
deras verksamhet bedrivs i linje med BPs värderingar och FN Global
Compacts principer. Eftersom BPs hållbarhetsarbete har stort
fokus på jämställdhet har vi en Jämställdhetsstrateg som driver
frågan tillsammans med vår klubbdirektör och hållbarhetschef.

BPS VERKSAMHET BESTÅR AV FLERTAL KOMMITTÉER SOM JOBBAR MED
STRATEGISKA UTVECKLINGSFRÅGOR PÅ UPPDRAG AV BPS STYRELSE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Akademi Pojk Kommitté
Akademi Flick Kommitté
Anläggningskommittén
Damkommittén
Herrkommittén
Hall of Fame kommittén
Ungdomskommittén
Supportkommittén
Marknadskommittén

BP-mallen är BPs viktigaste styrdokument inom hållbarhet. I BPmallen beskrivs vilka värderingar och riktlinjer som gäller inom
BP och ger oss en tydlig handledning i vårt dagliga arbete. Mallen
beskriver vilka riktlinjer och vilket ansvar som spelare, ledare och
föräldrar har inom BP och fungerar som ett stöd och regelverk
till föreningens ungdomsverksamhet. Mallens utgångspunkt är
att det alltid ska vara utvecklande och roligt att spela fotboll i BP.
Om någon, såväl personal, medlemmar och icke-medlemmar,
skulle upptäcka missförhållanden och agerande som går emot
våra värderingar och riktlinjer uppmuntrar vi att det rapporteras
in till oss. Första steget är att rapportera händelsen till närmaste
tränare/ledare och i andra hand till anställd på BPs sportkontor.
Det finns också möjlighet att rapportera händelsen 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, kränkningar, diskriminering eller trakasserier.
Rapportering kan såklart ske anonymt om det skulle kännas bäst.

- Vi är medlemmar i
Riksidrottsförbundet (RF),
Föreningen Svensk Elitfotboll
(SEF) och Elitfotboll Dam (EFD).
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SPORTKONTORET
(EX. DAM OCH HERR)

DAM OCH HERR
STAB
KLUBBDIREKTÖR

KLUBBDIREKTÖR

EKONOMI, ADMIN, ÖVRIGT

HÅLLBARHET/CSR

MARKNAD

EKONOMI

VERKSAMHETSLEDARE IOP

KOORDINATOR

ARR. SÄKERHET

SERVERINGAR/FÖRSTA JOBBET

WEBB & IT

NATTFOTBOLL

KOMMUNIKATION/MEDIA

ÖPPEN FOTBOLL

JÄMSTÄLLDHET

EFTER SKOLAN

ANLÄGGNING
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SÄLJARE

SPORTCHEF HERR

SPORTCHEF DAM

UNGDOM OCH AKADEMI
UNGDOM
AKADEMI POJK
AKADEMI FLICK

MATERIALARE

HUVUDTRÄNARE

MATERIALARE

HUVUDTRÄNARE

NAPPRAPAT

ASSISTERANDE TRÄNARE

NAPPRAPAT

ASSISTERANDE TRÄNARE

LÄKARE

MÅLVAKTSTRÄNARE

LÄKARE

MÅLVAKTSTRÄNARE

SLUSSEN IN
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BP:S
HÅLLBARHETSSTRATEGI

konkreta förslag på hur vi kan göra det. Vi utförde dialoger både
genom intervjuer och enkäter med totalt 778 olika personer.
Att förstå vad som är väsentligt för våra intressenter är en
otroligt viktig del i utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete och
vi är därför väldigt tacksamma över det stora deltagandet och
engagemanget hos alla våra intressenter. Nedan ser ni vilka
intressenter som var delaktiga samt deras högst prioriterade
hållbarhetsområden för BP.

För att kontinuerligt utveckla vårt hållbarhetsarbete och fortsätta
ge alla möjligheten att spela fotboll och ha roligt är det viktigt att
vi har en stark grundförståelse för vad hållbarhet innebär för BP.
Därför har vi genomfört en väsentlighetsanalys vilken består av
dialoger med våra viktigaste intressenter samt en utvärdering
av BPs positiva och negativa påverkan utifrån ett socialt,
miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Med utgångspunkt från
intressentdialogerna och resultaten från påverkansanalysen
sätter vi ramarna för vad hållbarhet innebär för BP och vilka
hållbarhetsområden vi ska fokusera på. Alla steg i processen
beskrivs mer utförligt nedan.

VÅR VÄSENTLIGHETSANALYSPROCESS
1

2
Identifiering av
hållbarhetsområden genom
omvärlds- och
nulägesanalys

3
Intressentkartläggning och
dialog

4
Påverkansanalys

Prioriteringspyramdi

Identifiering av hållbarhetsområden
Som grund till väsentlighetsanalysen började vi undersöka
vilka hållbarhetsområden som är relevanta för BP. Genom en
omvärlds- och nulägesanalys identifierade vi totalt 12 stycken
övergripande hållbarhetsområden som allra mest relevanta för
BP. De områdena tog vi senare vidare till intressentdialogerna och
påverkansanalysen för ytterligare analys.

12

BP:S HÅLLBARHETSSTRATEGI

HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

Intressentkartläggning- och dialoger
Under 2019 färdigställdes våra intressentdialoger. Dialogerna
fördes med de intressenter vi bedömer ha störst inflytande och
intresse på vår organisation. Genom dialogerna fick vi värdefull
input kring vilka av våra relevanta hållbarhetsområden som våra
intressenter tycker är allra viktigast att BP arbetar med samt

INTRESSENTGRUPP
Sportkontoret

METOD

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. 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

Påverkansanalys
De hållbarhetsområden som identifierats som allra mest relevanta
för BP analyserades även utifrån hur stor miljömässig, social och
ekonomisk påverkan områdena har på BP och samhället i stort.
Påverkansanalysen är till för att se BP i ett större sammanhang och väga
in hur de olika hållbarhetsområdena påverkar både BP samt samhället
utifrån både ett positivt och negativt perspektiv. Till exempel bedöms
hållbarhetsområdet ”Barn och ungdomars bästa ska sättas i främsta
rummet” ha stor påverkan på både BP och samhället eftersom BP:s
kärnverksamhet består av barn- och ungdomsverksamhet och området
är av signifikant betydelse utifrån ett socialt perspektiv med hänsyn
till inkluderings-, jämställdhets-, mångfalds- och välmåendeaspekter.
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VÅRA PRIORITERADE OMRÅDEN

VÅRA PRIORITERADE 			
OMRÅDEN
BPS PRIORITERINGSPYRAMID
Det sammanvägda resultatet av intressentdialogerna samt
påverkansanalysen presenteras i vår prioriteringspyramid. Pyramiden
har vi fastställt tillsammans med BPs styrelse och ledning under en
workshop. Att diskutera frågorna på högsta nivån i föreningen ser vi
som en nyckelkomponent för att resultaten ska vara väl förankrade i
hela föreningen. Den fastställda prioriteringspyramiden, innehållande
våra viktigaste hållbarhetsområden samt hur vi ämnar adressera dem
framåt är det som ligger till grund för BPs hela hållbarhetsarbete.
I prioriteringsordningen är de 12 olika hållbarhetsområdena indelade
i tre olika kategorier; Unikt, Fokus och Bas. Alla hållbarhetsområden
iär väsentliga för BP och kategorierna ger oss en prioriteringsordning
för arbetet framåt. De Unika områdena satsar vi extra på för att lyfta
vårt hållbarhetsarbete och vår ambition är att vara ledande inom
dessa områden. Fokusområdena är av betydande vikt att vi arbetar
med och kontinuerligt utvecklar för att säkerställa att vi möter våra
intressenters förväntningar på oss. Basområdena är självklara för oss
att arbeta med för att upprätthålla nuvarande arbete och finns redan
integrerade i vår dagliga verksamhet. Vidare i hållbarhetsrapporten
presenterar vi hur BP jobbar med hållbarhetsområdena.

UNIKT

- En jämställd, jämlik och
inkluderande förening med
mångfald och som är fri från
diskriminering
- Barn och ungdomars bästa ska
sättas i främsta rummet

- En jämställd, jämlik och inkluderande förening med mångfald och som är fri från diskriminering
- Barn och ungdomars bästa ska sättas i främsta rummet
- Kompetensutveckling för ledare, spelare och föräldrar
- Spelare som är motiverade, friska och skadefria - Värna om och förbättra lokalsamhällets

FOKUS

folkhälsa

- Samhällsengagemang för jämställdhet, mångfald och integration
- Integritet och etiskt agerande inom försäljning och marknadsföring samt motverkande av
korruption i alla dess former

- Transparent kommunikation av hållbarhetsarbetet

BAS
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- 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
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LÄNKADE GLOBALA MÅL - DE MED STARKAST KOPPLING TILL BPS VERKSAMHET

UNIKT

BP:S ARBETE MED FN:S
GLOBALA MÅL

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

- ”Vi vill göra skillnad
på riktigt”

Kompetensutveckling för
ledare, spelare och föräldrar

Genom BP:s hållbarhetsarbete vill vi göra skillnad på riktigt.
Därför arbetar vi aktivt med att bidra positivt till FNs Globala
mål för hållbar utveckling, den mest ambitiösa målsättningen
för att skapa hållbar utveckling som världen någonsin antagit.
Alla måste bidra till att uppnå målen och BP är en av få
fotbollsföreningar som strukturerat jobbar för att nå målen.
Alla gynnas av att tillsammans arbeta för att nå målen och
genom en internationell agenda sätts tydliga strukturer och
visioner för vart vi vill nå till 2030 då målen ska vara nådda.

Samhällsengagemang för
jämställdhet, mångfald och
integration

Spelare som är motiverade,
friska och skadefria

FOKUS

Värna om och förbättra lokalsamhällets folkhälsa

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

Mål i fokus
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GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Fotbollen, som är Sveriges största idrottsgren, har stor
samhällspåverkan och spelar en central roll i arbetet med FNs
Globala mål. BP tar sitt ansvar och samarbetar med aktörer
både inom och utanför fotbollen samt fokuserar på de mål där
vi har störst påverkan.

Långsiktig hållbar ekonomi

BAS

Med utgångspunkt från vår hållbarhetsstrategi har vi
identifierat de globala mål och delmål där vi har störst påverkan
och kan bidra som mest till. BPs huvudfokus ligger på mål 5
Jämställdhet samt mål 10 Minskad ojämlikhet. Utöver dem har
vi också identifierat mål 3, 6, 7, 8, 12 och 16 som starkt kopplade
till vår verksamhet.

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

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
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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
OCH INKLUDERANDE
FÖRENING
BP tar en tydlig ställning för att skapa en jämställd fotbollsvärld. Som
Europas största fotbollsförening har vi stor möjlighet att påverka fotbollen
i en positiv riktning och leda vägen framåt. Det borde vara självklart att
både flickor och pojkar, kvinnor och män har samma förutsättning och
möjlighet för att utvecklas inom fotbollen. Vi är inte där än, men i framtiden
ser vi BP som en helt jämställd, jämlik och inkluderande förening. Däremot
vågar vi redan idag säga att vårt jämställdhetsarbete är i framkant inom
fotbollsvärlden.
Vägen till jämställdhet
Sedan våren 2017 har vi tagit stora steg i utvecklingen av vårt
jämställdhetsarbete, samtidigt som vi är väl medvetna om att vi har stora
utmaningar framför oss. Vårt mål är att jämställdhet ska genomsyra hela
verksamheten med fokus på jämställd resursfördelning, lika behandling
samt ökad kunskap inom jämställdhetsfrågor och normarbete.
En viktig del i att nå det målet är att BPs styrande organ är jämställd. Vi
har sedan tre år tillbaka en styrelse på en fördelning 60 % män och 40 %
kvinnor, vilket går i linje med Riksidrottsförbundets uppsatta mål, men vi
arbetar fortsatt för att nå målet 50/50 i styrelsen.
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I BP använder vi flera olika verktyg för att uppnå en jämställd förening
och det är framförallt vår jämställdhetsstrateg Charlotte Ovefelt som
driver arbetet. En stor del av våra initiativ grundar sig i Stockholms
Idrottsförbunds rekommendationer som att exempelvis arbeta med
snacket i omklädningsrummen och utbilda föreningens tränare och ledare
i jämställdhet. Under 2019 har vi bland annat arbetat med att fokusera
på utbildning inom jämställdhet och normer i idrottsvärlden samt jobbat
med att säkerställa att våra resurser fördelas på ett så jämställt sätt
som möjligt. Året har även innehållit fortsatt aktivt arbete för att BP inte
ska definieras utifrån herrlaget, som är fallet i många andra föreningar,
utan att våra damspelare ska ta lika stor plats som våra herrspelare och
tillsammans definiera vilka vi är.

VÄGEN TILL

För att utvärdera vårt arbete med jämställdhet inom föreningen gjorde
vi under året en undersökning som involverade BP:s sportkontor och
styrelsen. Resultatet visar att majoriteten ser en positiv utveckling inom
jämställdhetsfrågor. Det är glädjande att ta del av och engagerar oss att
fortsätta driva arbetet framåt.
Under 2019 har inga anmälningar om diskriminering inkommit till någon
verksamhet i föreningens styre. Under föregående år hade vi problem
med diskriminering från herrarnas tränare och har under året varit mer
uppmärksamma för att motverka att liknande händelser ska ske igen.

AV RESULTATET FRAMGÅT BLAND ANNAT ATT:
88% upplever ett mycket stort eller stort värde att arbeta med
jämställdhetsfrågor i BP

68% uppger att det är mer jämställt mellan flickor och pojkar i BP idag
jämfört med två år sedan

Omkring 76% uppger att de är mer insatta i jämställdhetsfrågor idag
jämfört med för två år sedan

82% är till mycket stor del eller till stor del stolta över att arbeta i en
förening med tydligt jämställdhetsfokus
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VÄGEN TILL

Transparent uppföljning och kommunikation
Vi har genom åren tagit fram tre jämställdhetsrapporter tillsammans
med stiftelsen FairPay. Den senaste kom i juni 2019 och i samtliga
rapporter låter vi läsaren följa utvecklingen av vårt jämställdhetsarbete.
Exempelvis redovisar vi resultatet av BPs arbete med jämställd
resursfördelning samt lyfter fram intervjuer med nyckelpersoner inom
området. Eftersom vi vill se en positiv förändring i hela fotbollsvärlden
lägger vi stor vikt i att vara så transparenta som möjligt med vårt eget
arbete. På det viset hoppas vi kunna inspirera andra föreningar och
klubbar att börja jobba med jämställdhetsfrågor. För att säkra att vi har
tillräckligt med kunskap och resurser inom området har vi samarbetat
med FairPay som hjälpt oss lyckas med vårt förändringsarbete.
Som en del i att transparent visa på och dela med oss av vårt arbete
har vi även deltagit i framtagandet handboken ”En praktisk guide för
jämställd resursfördelning” med syfte att sprida metoden om hur
idrottsföreningar kan jobba med jämställd resursfördelning. Det ska bli
spännande att följa mottagandet av guiden under 2020.

Resurserna som vi analyserat är BPs huvudsakliga
kostnadsposter, vilka presenteras nedan. Under åren har vi
strävat efter att få till jämställt fördelade kostnadsposter och i
vårt budgetunderlag för 2020 är kostnader som kost, resor, logi,
materialinköp och träningsläger planerade till att fördelas helt
jämställt. Vi är självklart medvetna om att vi har mycket arbete
kvar och vi håller på att se över vår styrning av budgeten för
att säkerställa att budgeten efterföljs och att utfallet också är
jämställt.
På nästa uppslag presenterar vi resultaten från vårt arbete.

FOTO: HENKE RÅSSMO

Det är viktigt att flickor och pojkar får lika mycket utrymme i vår
kommunikation på hemsidan, på planen och i sociala medier. Därför har
vi en kommunikationsstrategi som kräver att flickor och kvinnor samt
killar och män ska visas lika mycket i alla våra kommunikationskanaler.
En jämställd kommunikationsstrategi är viktigt för att kunna uppnå våra
jämställdhetsmål i hela föreningen då kommunikation påverkar och
speglar tankesätt och normer i samhället och föreningar.
Jämställd resursfördelning
Sedan 2017 har BP tillsammans med stiftelsen FairPay och
hållbarhetsbyrån Ethos International samt med stöd från
jämställdhetsmyndigheten, jobbat med att säkerställa att våra
resurser fördelas på ett så jämställt sätt som möjligt. En jämställd
resursfördelning är centralt för att garantera att både kvinnor och män
har lika förutsättning att spela fotboll. Arbetet har resulterat i att BP
idag har en mer jämställd resursfördelning sedan 2017. Vårt mål är att
2020 ha en helt jämställd resursfördelning inom de områdena som BP
själva kan påverka.
Arbetet i BP började med att vi ville utforska hur vi kunde fördela
våra sponsorintäkter jämställt. Arbetet fortsatte med att vi började
analysera alla våra huvudsakliga intäkter och kostnader utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. Därifrån har vi börjat undersöka hur resurserna
fördelas till vårt seniora dam- och herrlag med fokus på de poster där vi
har en chans att påverka. Analysen har gjorts av Ethos International som
oberoende part enligt FairPays kriterier för jämställd resursfördelning
och med utgångspunkt från granskningsstandarden AA1000AS (2008).
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VÄGEN TILL

FOTO: ÖRJAN JACOBSSON

THE FUTURE IS EQUAL
Under 2019 genomförde vi en lyckad jämställdhetskampanj tillsammans
med våra partners Nike och Stadium, en kampanj där vi bytte namn till
BrommaGirls. En ny matchtröja lanserades med BrommaGirls som namn
på tröjans rygg. Kampanjen var ett sätt för oss att belysa och sprida
information om vårt långsiktiga jämställdhetsarbete. Kampanjens budskap
var att kön och destruktiva normer inte ska få påverka vem som har
möjlighet att spela fotboll samt att utvecklas inom sporten. Inom BP har vi
till exempel sett över hela organisationen ur ett jämställdhetsperspektiv
för att utforska vilka områden där förändring och förbättring krävs. Som
resultat av det använder vi nu t.ex. det könsneutrala namnet BP som
kommunikativ benämning på föreningen då vi vet att ord och benämningar
påverkar samhället och normer i stort. Under 2020 planerar vi även
lansera BrommaGirls Camp, ett Camp för tjejer av tjejer med ledare från
vår akademi och damlag. Vi ser fram emot att ta vidare detta tillsammans
med alla i föreningen.
– En sak vi har lärt oss i vårt arbete för att bli mer jämställda är hur
viktiga ord och benämningar kan vara. De kan både befästa och förstärka
destruktiva normer och strukturer samtidigt som de, om de används rätt,
kan vara ovärderliga i en förändringsprocess. Många namn som används
inom fotbollen idag visar tydligt att mannen ses som norm. Detta måste
vi förändra nu. Vi kan inte längre acceptera att vi benämner saker olika
beroende på vilket kön du har, säger Stefan Bärlin, Hållbarhetsansvarig i
BP.
Utbildning i jämställdhet och normer
Under 2019 har vi även fortsatt våra utbildningar i jämställdhet och
normkritiskt tänkande. För att implementera vårt arbete i hela föreningen
har vi satsat på att utbilda våra ledare, sportkontoret, akademiföräldrar
och styrelsen. Vi ser en positiv utveckling genom att många nu ser dessa
frågor som en självklar del av fotbollen, vilket vi är mycket glada för.
Det är viktigt att våra ledare är trygga i att prata om normer och beteenden
och därför gjorde vi utbildningen obligatorisk för alla ledare. Ofta är det
okunskap och osäkerhet som får oss att agera på fel sätt och det har
vi försökt förändra. Det är när vi har strategier för hur vi ska förändra
vår verksamhet som vi ser att vår fotbollsförening positivt kan påverka
attityder och värderingar. Det är otroligt viktigt att alla har rätt att idrotta
på lika villkor. Vi är stolta över att under 2018–2019 har runt 400–500
spelare och ledare gått vår utbildning i jämställdhet och normer.
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Kostnadsposter
V e rksa mhe tskostna de r
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20%
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Läkare
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-
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-

-

-

-

-

-
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Bilersättning spelare, skattefri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Bilersättning tränare och ledare, skattefri

-

-
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-

-
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Pensionsförsäkringsavgifter, individuella, tränare och ledare

-

-
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-
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Sjuk- och hälsovård
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86%
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-

100%
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Jämställd fördelning av intäkter = 50% Dam/50% Herr (inkl. avvikelse på 5 procentenheter åt båda håll)
Icke jämställd fördelning av intäkter beror enbart på skillnad i serienivå och/eller rådande omständigheter
En avvikelse på 6-15 procentenheter från jämställd fördelning av resurser
Avvikelse på över 15 procentenheter från jämställd fördelning av resurser

-
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TEAM BP
Utan våra engagerade spelare, ledare och medarbetare skulle vi inte vara
den förening vi är idag. De driver vår förening framåt och är våra mest
värdefulla tillgångar. Det är när vi alla jobbar tillsammans som vi skapar
framtidens bästa fotbollsförening.
Vi för en ständig dialog med våra medarbetare på sportkontoret så
vi tillsammans kan utveckla varandra. Detta görs till exempel genom
medarbetarsamtal. Vi har även flextid så medarbetare enklare kan
jobba hemifrån eller gå tidigare från jobbet. Alla medarbetare på BP har
även fri tillgång till gym och andra träningsmöjligheter samt om någon
medarbetare skulle skada sig kan de självklart gå till dam- eller herrlagets
naprapat.
Motiverade spelare
Spelare som vill utvecklas och som tycker det är kul att spela fotboll är en
av grundstenarna i vår verksamhet. Vi vill att våra spelare ska stanna hos
oss så länge som möjligt och att de ska känna att de konstant blir bättre.
Därför anordnar vi löpande aktiviteter som till exempel egna cuper med ca
470 deltagande lag, knatteskola och fotbollsskola.
Under året har vi tillfört mer resurser till våra äldre ungdomslag inom pojkoch flickakademi vilket har gjort att fler spelare kan satsa på fotbollen. Vi
har sett en stark mognad hos våra spelare under 2019 och vi har fortsatt
utveckla en stimulerande träningsmiljö. De tillförda resurserna har även
gjort att vi kunnat anställa en fysioterapeut som jobbar med våra juniorlag.
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Inom DamU har vi arbetat för att etablera en DamU-trupp med spel i
både Svenska Spel F19 och SM F17 med JDM-guldet som höjdpunkt under
säsongen. P19 hade också en bra säsong i P19 Allsvenskan som slutade
med en silvermedalj. Våra lag har kontinuerligt presterat på hög nivå.
Under kommande säsong satsar vi på att få in fler kvinnliga tränare
och vi har redan nuBAS
initierat satsning på att fler tjejer ska få börja som
assisterande tränare.

TEAM BP

FRISKA SPELARE
För att BPs spelare ska kunna utvecklas och nå sin fulla potential är
det också viktigt att de förblir skadefria. Vi har därför en väl utarbetad
strategi för att undvika skador så gott det går. Strategin fokuserar
mycket på förebyggande träning. I början av året genomför alla seniora
spelare övningar innan träning med syfte att få stabilitet i knä, höft och
fot. Träningen är framtagen tillsammans med naprapat och fystränare.
Förutom den förebyggande träningen får också spelarna individuellt
utvecklade rehab-program som de ska följa innan och efter träningen.
Därefter, genom säsongen, innan träning och match, genomför spelarna
knäkontrollsövningar, styrketräning och förebyggande rörelseövningar.
Skadeförebyggande träning har också tagits fram som är anpassad för
våra målvakter. Under försäsong får även alla seniorspelare tillsammans
med samarbetspartners föreläsning i hälsa och skadeförebyggande
träning. Båda våra seniorlag erbjuds också professionell hjälp vid psykisk
ohälsa.
Om ändå skadan skulle vara framme finns läkarvård snabbt tillgänglig
för spelarna. BP:s herrlag har tillgång till ett medicinskt team som består
av naprapat, sjukgymnast och läkare medan BPs damlag har medicinsk
hjälp från en naprapat. Direkt vid skada påbörjas behandling med diagnos,
rehabiliteringsplan och behandlingsplan. Diagnostisering av skada sker
alltid inom 24–48 timmar. Vid större skador med mer än tre månaders
rehabiliteringstid tar vi även hjälp av externa sjukgymnaster. Under året
registrerades 32% (8st) av alla spelare i herrlaget och 28% (7st) av alla
spelare i damlaget vara skadade mer än två veckor.
Våra akademilag har också tillgång till medicinsk vård. U16-U19 tar
exempelvis hjälp av legitimerad sjukgymnast tre dagar i veckan som bland
annat gör försäsongscreening med träningsprogram av spelarna, akut
bedömning av skada, behandlingar och rehabiliteringsprogram. För våra
yngre spelare är fystränare samt lagledare utbildade i skadehantering.
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Kompetensutveckling
Utbildning är ett viktigt verktyg för att utveckla BPs spelare och stötta våra
ledare och medarbetare i deras dagliga arbete. Vårt mål är att ha de bäst
utbildade ledarna och spelarna inom alla områden kopplat till fotbollen som
exempelvis kost, skador och ledarskap, från barnfotbollen till seniorlagen.
Vi är stolta över att kunna erbjuda alla ledare i BP kontinuerlig och kostnadsfri
utbildning inom fotbollens alla områden. Vi har både egna utbildningar
samt utbildningar tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet, Föreningen
Svensk Elitfotboll och Elitfotboll Dam. Många av utbildningarna finns
tillgängliga i ett online-verktyg som heter Supercoach. Supercoach grundar
sig på BPs framgångsrika utbildningskoncept och finns även tillgängligt för
alla fotbollsföreningar att använda. Där finns bland annat professionella
träningsupplägg för åldrarna 8–15 samt en stor mängd filmade övningar för att
inspirera till att utveckla sin träning.
Ledarna som tränar våra akademilag går varje månad en utbildningsserie på två
timmar för att ha rätt och uppdaterad kompetens för att utveckla elitsatsande
ungdomar.
Alla ledare måste även gå vår en-timmarsutbildning i trygga möten som även
registreras i vårt medlemssystem. Utöver det får våra ideella ledare i snitt
sex timmars utbildning per år. Vi utför också vår uppskattade ledarträff tre
kvällar både under vår- och höstterminen där våra ledare får chans att utbyta
erfarenhet.
Genomsnittligt antal utbildningstimmar
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- Vi är stolta över att kunna
erbjuda alla ledare i BP
kontinuerlig och kostnadsfri
utbildning inom fotbollens alla
områden.
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SIFFROR FRÅN HR
Nyanställd personal och personalomsättning
Som en del av vår satsning på att öka jämställdheten i föreningen
anställer vi fler kvinnor under 2019 i jämförelse med 2018.
Satsningen fortsätter framåt med förhoppning att även kunna
attrahera kvinnliga kontrakterade ledare för akademi och ungdom
under 2020. Den relativt höga personalomsättningen för manliga
kontrakterade spelare under 30 år samt för sportkontoret i BP
beror främst på att herrlaget gick ner till Division 1 under 2019
vilket gjort att stora förändringar skett för personal som jobbade
med herrlaget samt spelare för att anpassa laget till ligan och
fortsatt ha rätt spelartrupp för att kunna avancera. Utöver det har
inga större personaländringar skett under 2019.

SIFFROR FRÅN HR

Löneskillnader
Löneskillnaden på Sportkontoret (Personalansvar – ex Dam och Herr) kan förklaras med
att anställda män generellt sett har varit anställda under en längre period på BP. De
har även större andel seniora roller. I framtiden ser vi det som en självklarhet att vi ska
jobba för att jämna ut löneskillnaden. Samma sak gäller för Sportkontoret, Dam- och
Herrverksamhet där det i dag endast jobbar en kvinna som assisterande tränare. I våra
roller för projektanställda är läget det omvända då anställda kvinnor har mer erfarenhet
än männen samt har mer seniora roller.
I jämförelse med 2018 har kvinnliga kontrakterade spelare ökat i förhållande till männens
lön från 6% till 14%. Det är en ökning vi vill fortsätta hålla under kommande år och vi
på BP satsar på att ha lönenivåer för damerna som ligger över branschstandard vilket
innebär en snittlön som ligger över seriens snittlön. Ökningen förklaras också delvis
med att damerna och herrarna spelar på samma serienivå under 2019. Däremot är vi
långt ifrån en jämställd lönenivå för kvinnor och män på grund av olika anledningar
som exempelvis fotbollens historia och ojämställda strukturer som grundar sig i att
kvinnor har diskriminerats inom idrottsrörelsen och inte fått delta i idrotten på samma
premisser som män. Detta har gjort att damidrotten halkat efter i omställningen mot
professionalism och kommersialism.
*Exklusive projektanställda
**Exklusive ledare inom Damoch Herrverksamhet
Kontrakterade ledare innefattar
ingen data på grund av att
ingen kvinna är anställd inom
kategorin. 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 månadersbasis, vilket har beräknats
om till 12 månadersbasis. Till
styrelsen utgår inget arvode.
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BARN OCH UNGDOMMARS BÄSTA

BP:S REGLER FÖR ATT FÖLJA BARNKONVERTIONEN:

Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020. Under året har vi därför fokuserat vårt
arbete på att säkerställa att våra riktlinjer, som grundar sig i att barnets bästa är
utgångspunkten i allt vi gör, är väl implementerade i hela föreningen. Som en del av
arbetet har vi även uppdaterat våra riktlinjer för att förbättra inkludering av barnens
perspektiv. Vi har sedan tidigare arbetat med att våra ledare ska ha god kunskap om
frågor kopplat till trygga idrottsmiljöer, barnens spelregler och Normbollen som är
spel om idrott, värderingar och normer, vilket vi även har fokuserat extra mycket på
och vidareutvecklat under året. Vi försöker att kontinuerligt vända oss till barnen
och lyssna på dem för att förstå hur vi kan utvecklas och bli ännu bättre på att sätta
barnets bästa i det främsta rummet.
Vår idrottsverksamhet ska inte ses som allvarsam och kravfylld utan istället
satsar vi på rolig och utvecklande fotboll. BPs fotbollsverksamhet ska vara till för
alla och därför erbjuder vi träning anpassad efter varje individs olika ambition,
förutsättningar och motivation. Det betyder att vi erbjuder de spelare som vill spela
mycket och som ligger längre fram i sin utveckling, plats i våra akademier. Det
betyder också att vi har extraverksamhet utöver barnens ordinarie lag för de som vill
träna mer, och inte är med i ett akademilag.
Under 2020 kommer vi att fortsätta satsa på att sprida mer information om
barnkonventionen och även starta ett barn- och ungdomsråd som inkluderar barn
och ungdomar från våra lag. I rådet kan barn och ungdomar lyfta sina frågor och vi
kan ta del av deras åsikter och säkerställa den delaktighet som krävs i frågor kopplat
till barn och ungdomar.
BP-mallen
BP-mallen är ett stöd för våra ledare, spelare och föräldrar i att utgå från barnets
bästa i allt vi gör. Mallen är tänkt att hjälpa föreningen att agera enligt BPs
värderingar och att uppmuntra till att prata om normer, värderingar och BPs
ansvarsroll i samhället. Efter att ha tagit input från våra ledare har vi under året
uppdaterat BP-mallen och slutliga arbetet med mallen kommer presenteras under
2020.
Utbildning, dialog och uppföljning
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Utbildning har använts flitigt som verktyg för att säkerställa implementering
av barnkonventionen i hela verksamheten. Ledare och anställd personal på
sportkontoret har fått utbildning i vad konventionen innebär för föreningen. Alla
i föreningen ska vara väl medvetna om att alla barn har rätt till medverkan, ha
inflytande över träningen, få komma till tals och att kunna fatta egna beslut. BP har
utformat sju regler som tydliggör vårt ställningstagande och agerande i enlighet
med barnkonventionen. Reglerna har utgjort utgångspunkten i våra utbildningar och
kommer under 2020 ytterligare integreras i BPs riktlinjer och styrdokument.

Integreringen av FNs barnkonvention i föreningen
Vi ser utbildning som ett av de mest effektiva verktygen till att framgångsrikt
implementera våra riktlinjer. Vi har en gedigen struktur för utbildning och
implementering i verksamheten. Framförallt försöker vi stötta våra ca. 700
ledare då de har en stor roll i att upprätthålla föreningens värderingar genom en
grundutbildning för alla nya ledare samt Ledarakademin med återkommande
utbildningar för alla ledare.
Vår grundutbildning innehåller till exempel vikten av lyhördhet, självstyrande
motivation och hur en bra dialog förs med föräldrar. För att följa upp efter
utbildningen utför vi ett besök på en träning, efter två till tre månader, för att
utvärdera ledaren och ge feedback. Utvärderingen grundar sig på bestämda
parametrar. Efter att grundutbildningen gjorts fortsätter utvecklingen genom
Ledarakademin, som också den är obligatorisk för samtliga ledare. Fokus för
Ledarakademin är områden som pedagogik, ledarskap och fotbollskunskap
och alla utbildningar utgår från forskning inom områdena. Genom att satsa på
utbildning vill vi skapa en trygg, tydlig och stimulerande miljö för utveckling och
glädje till våra barn och ungdomar.

33

HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

BP:S
SAMHÄLLSENGAGEMANG

Fotboll ger BP unga tjejer möjligheten att prova fotboll på sina egna villkor.
Syftet är att uppmuntra tjejer till fysisk aktivitet på fritiden och att hitta en
idrottsförening som passar dem.

Eftersom BP är en ideell fotbollsförening bidrar vi på många olika sätt till
samhället vi verkar i. Vår kärnverksamhet består av fysisk aktivitet, vilket
skapar både fysisk och psykiskt välmående för våra medlemmar. Vår
föreningsgemenskap innebär även en social gemenskap. BP har en strategi
att agera aktivt som en ansvarstagande samhällsaktör både på och utanför
fotbollsplanen. Dessa initiativ presenteras vidare nedan.

Initiativet har under året även hjälp till att öka unga tjejernas intresse för, och
självförtroende till, att delta på idrottslektionerna i skolan. En idrottslärare
berättar att tjejerna, efter att ha deltagit ett par veckor i Öppen Fotboll,
började närvara i större grad på idrottslektionerna. De tog även mer plats
och hade inte längre invändningar mot att idrotta med killarna som tidigare.
Innan tjejerna började delta i Öppen fotboll gjorde många allt för att slippa
idrottslektionerna. Vidare berättar idrottsläraren att hen glädjs åt att fler
tjejer uttrycker att idrott blivit ett favoritämne och att de till och med längtar
till nästa lektion. BP hoppas att arbetet ska fortsätta att öka engagemang och
intresse för fysisk aktivitet hos unga tjejer.

Mötesplats Västerort

VERKSAMHETERNAS INVERKAN PÅ SAMHÄLLET I SIFFROR UNDER 2019

BP driver flertalet samhälsstödjande verksamheter som tillsammans går under
namnet Mötesplats Västerort. Syftet med arbetet är att bidra till en positiv
samhällsutveckling och ett rikare föreningsliv som alla kan ta del av oavsett
förutsättningar. Den långsiktiga målsättningen med Mötesplats Västerort är att
BP ska bli en motor för integration och jämställdhet i närområdet. I Västerort
särskiljs förutsättningarna beroende på allt ifrån utbildning till föreningsliv
och framtidstro beroende på vart man bor. Därför grundades Mötesplats
Västerort för att bistå med resurser som främjar personlig utveckling och
sysselsättning hos barn, ungdomar och unga vuxna hemmahörande i Västerort.
Verksamheterna består av Nattfotboll under kvällstid på helger, då behov
finns för sunda aktiviteter, ett Första-Jobbet initiativ för att hjälpa unga vuxna
komma in på arbetsmarknaden, Efter Skolan aktiviteter i form av ledarstyrd
fritidsverksamhet, Summercamp för att erbjuda barn att gratis pröva på olika
idrotter och initiativet Öppen Fotboll, vilket är en möjlighet för tjejer att prova på
att spela fotboll.

•

HUVUDAKTIVITETER 2019

Samverkan och partnerskap i närområdet
Den första januari 2019 inledde BP och Hässelby-Vällingby Stadsförvaltning ett
treårigt idéburet offentligt partnerskap (IOP). Partnerskapet resulterade i att BP
startade upp fyra nya verksamheter för barn, ungdomar och unga vuxna. Genom
samverkan med stadsförvaltningen och näringslivet i närområdet har fokus
under året legat på uppbyggnad och drift av verksamheterna Öppen Fotboll,
Efter Skolan, Första Jobbet och Summercamp.
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SAMHÄLLSENGAGEMANG

Öppen Fotboll främjar idrottsdeltagande bland unga tjejer
Ett gott exempel på ett lyckat initiativ från verksamhetsåret 2019 är Öppen
Fotboll för unga tjejer i Västerort. Initiativet riktar sig till tjejer i årskurs 4 till 6
som inte är föreningsaktiva. Målgruppen unga tjejer i Västerort fick extra fokus
under året då en ny verksamhetsledare anställdes för arbetet. Med Öppen

•
•
•

Närmare 4500 fotbollstimmar för tjejer och killar i åldrarna sju till 25
år har erbjudits runt om i Västerort genom verksamheterna Nattfotboll
och Öppen Fotboll.
34 ungdomar fick sitt första arbete på Grimsta IP genom initiativet
Första Jobbet. Flera av ungdomarna har även gått vidare till nya jobb
hos BP:s samarbetspartners.
Fyra kvällar i veckan under hela hösten har ungdomar och unga vuxna
fått hjälp med läxläsning, att ta körkort, delta på workshops,
föreläsningar och idrottsaktiviteter genom verksamheten Efter Skolan.
Närmare 60 barn erbjöds gratis sommarlovsaktivitet där deltagarna
fick träffa nya kompisar och prova på olika idrotter med förhoppning
att hitta en förening att försätta i.

Slussen in
Slussen in är BPs arbetsmarknadsprojekt som finansieras av Tillväxtverket
inom ramen för satsningen ”Enklare vägar till jobb och kompetens”. Projektet
syftar till att göra det lättare för näringslivet att hitta rätt kompetens och
samtidigt bidra till ett mer jämställt och inkluderande arbetsliv. Projektet
är riktat till att hjälpa utrikesfödda kvinnor samt unga personer mellan 19
och 29 år ifrån Västerort. Uppläggen skräddarsys tillsammans med våra
samarbetsföretag och vi anordnar också rekryteringsträffar, tar med unga
arbetssökande på företagsbesök och deltar på event som Järvaveckan
och Almedalsveckan. Eftersom BP är ett välkänt namn med en mängd
olika samarbetspartners har vi möjligheten att erbjuda en positivt laddad
mötesplats både för företag och arbetssökande. Genom att använda
de resurser och den kompetens som finns i och runt BP kan Slussen In
underlätta rekrytering, matchning och validering av kompetens till BP:s
samarbetsföretag.
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Slussen In främjar positiv samhällsutveckling
Stockholm och Västerort är präglat av ekonomisk och social segregation. Förutom
negativa effekter på arbetsmarknaden kan vi även se att det negativt påverkar vår
fotbollsverksamhet. Här behöver alla olika typer av aktörer i samhället hjälpas
åt med att se över hur vi kan vara en del av lösningen. När näringslivet får hjälp
med att hitta rätt kompetens, och vi samtidigt bidrar till ett mer jämställt och
inkluderande arbetsliv, så går det att se enorma samhällsvinster, både ekonomiskt
och socialt.
Under året fick 104 personer arbete via Slussen In, vilket var fyra personer mer
än vår målsättning. Med lärdomen om hur stor påverkan BP faktiskt kan göra har
målet för 2020 trappats upp ordentligt då vi siktar på att hjälpa 250 personer till att
få jobb, en ökning med 150% från tidigare år.
Bromma Girls
Sedan 2017 har BP ett stort fokus på jämställdhet med målet att skapa lika villkor
inom idrotten. Samtidigt har en intern diskussion pågått gällande klubbens
namn som tillsynes kan ses som gammalmodigt. För att lyfta problematiken,
och samtidigt sätta press på fotbollsverige, gick BP ut med en kampanj och bytte
namn till BrommaGirls. I och med kampanjen ville föreningen synliggöra att
flickor och kvinnor är otroligt viktiga för klubben och belysa betydelsen av vilka
ord vi använder. Syftet med kampanjen var att skapa debatt om jämställdhet och
normer inom sporten med BP som avsändare. En ny unik matchtröja lanserades
med texten ”BrommaGirls” på ryggen och alla uppmanades att komma till vår
hemmaarena Grimsta IP för att se damlaget spela i den nya tröjan. I samband med
matchen utlovades folkfest och initiativet resulterade i tredubbelt publikrekord
för elitettan. Alla flickor på plats fick en BrommaGirls matchtröja och Grimsta
IP fylldes av aktiviteter för föreningens ungdomar. Även BPs herrlag spelade en
match i BrommaGirls-tröjan för att visa sitt stöd och deltagande i föreningens
jämställdhetsarbete. Utöver detta gjordes en kampanj i sociala medier med en rad
filmer för att sätta bollen i rullning.
Kampanjen BrommaGirls vann även andrapris i reklamtävlingen 100wattarens
årliga kategori 100wattaren för hållbara aktiviteter. Priset motiverades med att
mod och engagemang är viktigare än budget när påverkan på samhället ska räknas.
Mediabudgeten för kampanjen var nämligen 0 kronor. Motiveringen löd även av att
BrommaGirls gör svensk fotboll till en mer inkluderande plats för alla och att BP
med sitt jämställdhetsarbete utmanar resten av fotbollssverige.
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Efter kampanjens slut fortsatte flickor att springa runt på fotbollsplanerna i
Västerort stolt iklädda sina BrommaGirls tröjor. Uppmärksammandet gav ett starkt
signalvärde till hela föreningen. Flera flickor vägrade även byta från de nya tröjorna
till sina ordinarie fotbollskolatröjor. Även pojkar i alla åldrar uppskattade tröjan och
har fortsatt använda dem på planen efter kampanjens slut. För att belysa vikten
av förändringsarbetet har BP i tillägg behållit flera texter och BrommaGirls-loggor
på arenan för att dagligen påminna om att föreningen inte bara är fylld av pojkar.
Ställningstagandet har idag även blivit accepterat av tidigare motståndare till
BPs förändringsarbete. Förhoppningen är att detta så småningom kan leda till att
föreningen kan driva igenom ett könsneutralt namnbyte.

Under året fick 104 personer
arbete via Slussen In, vilket
var fyra personer mer än vår
målsättning. Med lärdomen om
hur stor påverkan BP faktiskt kan
göra har målet för 2020 trappats
upp ordentligt då vi siktar på att
hjälpa 250 personer till att få
jobb, en ökning med 150% från
tidigare år.
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VÅRA ARENOR
Stämningen på våra hemmamatcher är en höjdpunkt som höjer
livskvalitén för både fotbollsspelare och publik. Det är under matcherna
som vi släpper allt runtomkring och kan fullt fokusera på fotbollen. Att
gå på match är ett sätt att umgås och känna gemenskap med varandra.
Att se laget vi älskar vinna är fantastiskt! För att kunna fortsätta behålla
denna härliga supporter-känslan är det viktigt att vi upprätthåller
säkerhet och trygghet för alla på våra matcher.
Vi jobbar ständigt med Svenska Fotbollsförbundets regelverk kring
arenasäkerhet och årligen gör Svenska Fotbollsförbundet besök
på Grimsta IP där de säkerställer att BP uppfyller arenakraven. För
att implementera frågan ordentligt har vi en evenemangsansvarig
på sportkontoret samt en säkerhetsansvarig i styrelsen.
Evenemangsansvarig genomgår årligen en säkerhetsutbildning för att
bidra med ny kunskap och inspirera till kontinuerlig utveckling.
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Under våra matcher säkerställer matchdelegater att matchen sköts enligt
SEF:s och SvFFs riktlinjer. För att öka säkerheten ytterligare har alla som
arbetar på matchen en förkortad evakueringsplan med sig. Självklart har
vi också nära samarbete med anläggningens vaktmästare, polis, brandkår,
matchläkare, vaktbolag samt entré och publikvärdar. Vårt säkerhetsarbete
följdes upp under 2018/2019 genom en undersökning där resultaten
visade att 97% av de ca 50 supportrar som vi pratade med kände sig
trygga och säkra på våra idrottsarenor.

39

HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

INTEGRITET OCH AFFÄRSETISKT AGERANDE

INTEGRITET OCH
AFFÄRSETISKT AGERANDE
För oss på BP är det viktigt att vi respekterar människors integritet
då vi samverkar med många olika personer i vår verksamhet. Vi
jobbar också aktivt för att motverka korruption i alla dess former. De
korruptionsfrågor vi har extra fokus på i vår verksamhet är bland annat
matchfixning, oetiska spelarköp samt hur vi hanterar sponsorer. För
att motverka korruption i alla dess former har vi tydliga riktlinjer inom
hela verksamheten och genomför utbildningsinsatser och under 2019
bekräftades inga fall av korruption. Vi har även en aktiv dialog inom
föreningen där vi uppmuntrar alla att diskutera frågorna, framförallt om
det uppstår osäkerhet i vad som är rätt väg att ta.
Vi söker partners som agerar i linje med vår värdegrund och FN Global
Compacts 10 principer. Vi uppmuntrar också våra partners att ställa
hållbarhetskrav på oss så att vi kan utvecklas tillsammans på området. I
detta arbete är samverkan och transparens två av våra ledord.
Vi är noga med att alla är medvetna om och följer Svenska
Fotbollsförbundets regler mot matchfixning och vi jobbar aktivt med
utbildning, riktlinjer och informationsspridning till våra spelare och ledare.
En viktig del i arbetet är att skapa en kultur där alla känner sig trygga i
att anmäla påtryckningar. Fusk hör inte hemma i fotbollen eftersom det
förstör för hela sporten och hotar fotbollens framtid. Vi måste alla ta ett
ansvar för ett rent spel inom idrotten och stå upp för vår värdegrund.
Ansvarsfull marknadsföring och kommunikation
Det är viktigt att vi är medvetna om hur vi marknadsför vår
verksamhet, speciellt eftersom mycket av vår kommunikation riktar
sig mot unga mottagare. Vårt mål är att ha en tydlig strategi för hur vi
kommunicerar med våra intressenter, vi har exempelvis bestämt oss
för att inte använda oss av riktad marknadsföring mot barn och unga i
verksamheten. Vi har också riktlinjer kring jämställd kommunikation (se
kapitel 5 för mer info) och försöker påverka samhället positivt genom
kommunikationskampanjer som till exempel BrommaGirls (se kapitel 8 för
mer info).
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Sociala medier är självklart en viktig informationskälla för många inom
BP och vi har tagit fram en lathund för spelare, ledare och föräldrar som
beskriver hur vi på BP använder oss av sociala medier på ett bra och
schyst sätt. En grundregel är att samma regler som gäller i verkliga livet
också gäller på sociala medier.

FOTO: HENKE RÅSSMO
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MINIMERING AV
MILJÖPÅVERKAN
Miljöpåverkan från BP är något vi tar på allvar. Alla aktörer i samhället
måste ta sitt ansvar för att minska på framtida klimatförändringar. Då
mycket av BPs verksamhet sker utomhus drabbas verksamheten vid
exempelvis extremväder som storm och även torka. Vi följer därför
försiktighetsprincipen och fokuserar främst på att minska våra utsläpp
från resor. Andra miljöfrågor relevanta för vår verksamhet är vår
användning av energi och vatten samt att vi använder en klimatsmart
material- och avfallshantering under matcher.
För att strategiskt kunna följa upp på vårt miljöarbete började vi mäta vår
negativa miljöpåverkan 2018 med stöd från bland annat GHG-protokollet.
BPs negativa miljöpåverkan består främst av vår energikonsumtion
som går åt till att hålla igång våra fotbollsplaner samt att värma upp
vårt spelartält och sportkontoret. Den största delen av vår energi
kommer från förnybara energikällor men vi har även en del fjärrvärme.
Energiförbrukningen är något högre i år då vi även fått in data från vår
energiförbrukning för sportkontoret.
Vi bidrar också med växthusgasutsläpp från våra spelares tränings- och
matchresor. Utsläppen från transport har ökat i jämförelse med 2018
främst eftersom damlaget spelar i en högre liga än förra året som kräver
mer resor runt om i Sverige. För att minimera våra växthusgasutsläpp
från resor försöker vi använda oss av tåg och buss istället för flyg så långt
det är möjligt och alla våra bussresor drivs på miljöklassificerat diesel. En
betydande del av vår miljöpåverkan är också indirekt i form av de bilresor
som dagligen görs av BP:s alla spelare och föräldrar från och till matcher
och träning. Vi håller på att se över hur vi ska kunna mäta och följa
miljöpåverkan från de resorna.
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För att kontinuerligt förbättra vår energi- och vattenkonsumtion har vi en
bra dialog med vår hyresvärd Stockholm Stad där vi tillsammans försöker
hitta förbättringsmöjligheter. Vi arbetar också med kunskapsspridning
internt så att alla är medvetna om hur vi med små medel kan minska vår
konsumtion av energi och vatten. I framtiden ser vi också att material- och
avfallshantering är något vi måste utveckla och göra mer cirkulär. Vi har
redan börjat ett initiativ tillsammans med Stadium och research-institutet
RISE där Stadium tar hand om våra förbrukade fotbollströjor som sedan
skickas till RISE som gör om tröjorna så de kan användas i nya kläder.

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 stor 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.

Energiförbrukning
Energiförbrukning (MWh)

Icke-förnybart

Förnybart

Totalt

Elektricitet

34

282

316

Fjärrvärme

15

965

980

49

1247

1296

Fjärrkyla

Total

Information gällande energiförbrukningen är inhämtad från Stockholms Stad, vars planer och lokaler BP
hyr samt Göta Energi som förser sportkontoret med el.

Utsläpp
CO2e utsläpp (ton CO2e)
Indirekt Scope 2: Grimsta IP
Elektricitet, fjärrvärme och fjärrkyla
Indirekt Scope 3: Transporter
Bussresor för seniorlag
Flygresor
Total utsläpp av CO2e (ton CO2e)

2019
35
121
71

227

Uppgifter avseende utsläpp är inhämtade från Stockholms stad, Göta Energi samt en egen
sammanräkning av antalet bussresor och flygesor som gjorts inom BP. BP gjorde under året
5 inrikesflyg (ToR) samt 1 (ToR) resa till Spanien. Klimatberäkningarna är utförda enligt
GHG protokollet.
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INTERVJU

Öppen fotboll för flickor har också varit en positiv del under 2019, vilket
drivs inom ramen för IOP. Här finns kvinnliga ledare att ta tillvara. I övrigt
så har vi i stort sett jämn könsfördelning av ungdomar som arbetar på
våra fotbollsskolor, vilket är super!

INTERVJU
Charlotte Ovefelt, Jämställdhetsstrateg, BP
Om du får lyfta tre saker som har varit extra bra eller som kan ses som
en framgång i BPs jämställdhetsarbete under 2019, vad skulle du vilja
lyfta då?
Att vi lyckats rekrytera sju kvinnliga tränare till BP akademi. Det har
tidigare bara varit manliga ledare och det är fortfarande en stor majoritet
av manliga ledare inom BP. Det finns en stor utmaning bland de som
rekryterar ledare att inte göra ”så som en alltid gjort”. Det behövs fler
kvinnliga ledare inom fotbollen generellt och att vi idag är sju inom
akademin är en framgång.
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De utbildningar vi genomförde hade ett ökat fokus på barnkonventionen
och trygg idrott vilket var ett lyckat drag. Det var också en punkt på mötet
för vårdnadshavare inom akademin vilket inte har varit fokus tidigare.

Vilket jämställdhetsarbete ger störst effekt?
Det arbetet som sker ute på plan i den dagliga verksamheten är det som
ger effekt. Vi måste göra sådant som syns direkt i allt från jämställda
träningstider, klädbeställningar och utbildningar. Vi måste också ha
fortsatt ork att agera i vardagen. Tro mig, fortfarande 2020 får jag i princip
varje vecka förklara för pojklag/ledare varför de inte kan värma upp på
planen då mina tjejer spelar match. Jag upplever hela tiden att flickornas
fotboll inte är lika viktig som pojkarnas i form av resurser, löner till ledare
etc. Jag upplever också att vi har långt kvar till att damerna rankas lika
högt som herrarna trots att damerna i BP spelar på en högre nivå. Vi
får inte ge oss i att agera i dagliga situationer där jämställdheten eller
snarare avsaknaden av jämställdhet syns.
Vad är BPs största utmaningar inom jämställdhetsområdet just nu?
Fortsatt uthållighet, det går inte snabbt men det går långsamt
framåt. Det är också svårt att få alla att dra ”åt samma håll” gällande
jämställdhetsfrågor; det är inte en framgång om det endast blir en fråga
för dam/flick. Alla måste vara en del av arbetet då jämställdhet inte är en
kvinnofråga utan en fråga som handlar om att få en verksamhet där både
flickor och pojkar får samma möjligheter.
Hur ser du på framtiden för jämställdheten inom fotbollen?
På samma sätt som inom resten av samhället, det kan inte vara så att
flickor/kvinnor ska ha sämre förutsättningar än pojkar/män. Fotbollen är
världens största sport både för flickor och pojkar men fotbollen har hittills
inte gjort tillräckligt för att den ska vara jämställd. Män måste också
släppa en del av makten inom fotbollen för det finns inte plats för alla att
sitta på makten.
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INTERVJU

Klubbdirektör är fantastiskt men jag är också ödmjuk inför
svårigheten att frågorna ska vara en fullt integrerad del av
fotbollsverksamheten, där krävs ytterligare insatser.
Vilken eller vilka jämställdhetsfrågor brinner du personligen
lite extra för?
Jag har själv två döttrar och varit tränare till dem och ett stort antal
tjejer under en rad med år. Det viktigaste för mig är att vi tar ansvar
och ser till att skapa samma förutsättningar för alla att kunna få
utvecklas i sin fotboll, oavsett om man är pojke eller flicka. Så en
jämställd resursfördelning är det som jag brinner lite extra för.

INTERVJU
Manuel Lindberg, Klubbdirektör, BP
Du klev in som klubbdirektör i BP under hösten 2019. Om du ska beskriva
ditt första halvår med tre ord, hur skulle du beskriva det då?
Lärorikt, intensivt och Covid-19.
BP har sedan 2017 en tydlig profil kring jämställdhets- och hållbarhetsfrågor. Hur ser du på dessa frågor som en integrerad del av en fotbollsverksamhet?
Jämställdheten kan tyckas vara en självklarhet år 2020 men är inte det på
en rad med plan i samhället och så även inom fotbollen. Inom BP arbetar vi
systematiskt och strategiskt på ledningsnivån med jämställdhetsfrågan och
här har vi kommit långt, längre än många, men vi har också en bit kvar så det
gäller att inte tappa fokus och fortsätta leda utvecklingen.
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Arbetet som BP hade påbörjat kring social hållbarhet då jag klev in som

BPs prioriterade områden inom hållbarhetsområdet är att vi
ska vara en jämställd och inkluderande förening samt arbeta
för barnens bästa i främsta rummet. Vad är svårast med att
arbeta för att uppnå resultat inom dessa områden?
Det finns en historia och en kultur inom fotbollen, kanske
främst inom pojk/herrfotbollen, som är byggd kring normer och
strukturer. Dessa normer och strukturer är inte alltid med barns
bästa i fokus men vi i BP har en stor medvetenhet om att vi måste
ta denna fråga på allvar samt alltid sträva efter att barns bästa
är i fokus. Vi liksom de flesta andra föreningar som både bedriver
bredd och elitförberedande verksamhet måste avväga hur vår
verksamhet ser ut så vi alltid sätter barn bästa främst. Det är
både en svå-righet men också en möjlighet med att kunna erbjuda
fotboll för alla oavsett ambition.
Under 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, hur
har BP anpassat sin verksamhet för att leva upp till
barnkonventionen?
Förutom utbildningsinsatser i ämnet så har vi ett tydligt dokument
till ledare och vårdnadshavare utifrån barnkonventionen som
tydligt visar föreningens hållning i hur viktiga dessa frågor är. Att
leva upp till barnkonventionen ska vara en självklarhet för oss i
BP men vi vet att det kan finnas utmaningar som vi fortsatt måste
hantera.
Jag är stolt över det arbete vi gör i BP, vi är inte i mål men vi är
ytterst med-vetna om vikten av att ta jämställdhetsfrågan på
allvar vilket vi gör. Vi har som en av de första föreningarna i Sverige
lanserat jämställd sponsring vilket vi är väldigt stolta över och som
vi vet att våra partners tycker är viktigt.
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