
Jämställd sponsring  

BP är idag Europas största fotbollsförening sett till antalet spelare men utöver det är vi med våra över 1 000 aktiva 
tjejer en av världens största fotbollsföreningar på just tjejsidan. BP har under flera år arbetat aktivt med att skapa 
förutsättningar för att bli en mer jämställd förening och för att systematiskt framöver kunna arbeta med ständig 
förbättring inom området. BP har under en tid granskat hela verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv, vilket är 
nödvändigt för att gå vidare i processen med en jämn fördelning av resurser inom hela föreningen. Vi är inte genom 
detta i mål på alla plan men vi arbetar hårt för att bli mer inkluderande genom en aktiv ansträngning för att förändra 
befintliga strukturer och normer i samhället.  

 

Vad innebär jämställd resursfördelning?  
Att vi genom strategiska beslut skapat riktlinjer i vårt budgetarbete gällande fördelning av resurser så som material 
och kläder men också att vi möjliggör lika tillgång till t.ex. utbildning och resor. 
 
Varför arbetar BP med jämställd sponsring?  
Att kunna säkerställa jämställd sponsring är en del av ett större arbete som vi i BP gör när det gäller fördelning av 
resurser. Målet med det långsiktiga arbetet är att ändra strukturer för att möjliggöra idrott för alla på lika villkor, inte 
bara inom BP men i hela föreningssverige.  
  
Hur ser vi till att sponsringen fördelas jämställt?  
BP har under ett par års tid granskats av det externa företaget Ethos international, som genomlyser företags 
hållbarhet, för att säkerställa att. Dessutom presenteras resultaten i en hållbarhetsrapport, vars syfte är att se till att 
arbetet har utförts på ett trovärdigt sätt och att siffrorna är korrekta. Framtida granskningar kommer att genomföras i 
en form som gör att partners till BP är garanterade att deras sponsring fördelas lika.  
  
Hur fungerar granskningsprocessen?  
Granskningen genomförs med utgångspunkt från AA1000AS Assurance Standard, vilket i kort kan beskrivas som en 
granskningsstandard för hållbarhetsinformation. Granskningen består av intervjuer med nyckelpersoner samt analys 
av processer, information och data samt uppföljning via en Management Review där resultat och rekommenderade 
åtgärder beskrivs.  
  

- Budget (kommande säsong) samt resultatrapport (föregående säsong),  
- Fördelning av samtliga intäkter på kostnadsposter direkt kopplade till vad som bedöms ha väsentliga påverkan på 

respektive spelares förutsättningar  
- Process för att redovisa sponsorintäkternas fördelning 
- Interna processer för styrning inom jämställdhetsarbetet   

  
Granskningen sker 1 gång om året, direkt följt av publiceringen av Årsredovisningen  
  



Innebär jämställd sponsring lika lön mellan dam och herrspelare?  
Löner mellan dam- och herrspelare påverkas av en rad samhällsfaktorer. Jämställd sponsring innebär att vi genom ett 
systematiskt och strategiskt arbete skapar en garanti för våra sponsorer att deras pengar, tid och resurser som de 
lägger kommer att fördelas jämställt, inte bara för dam och herr utan på sikt för hela BPs stora ungdomsverksamhet.  
 
Betyder de att herrarna får mindre pengar?   
Nej det betyder inte att herrarna generellt får mindre pengar däremot kommer vi att fördela våra resurser på ett 
jämställt sätt så att alla, oavsett kön, får tillgång till det som är nödvändigt för att kunna utvecklas på bästa sätt som 
fotbollsspelare.   
  
Hur fördelas intäkter från intresseorganisationer och biljettintäkter?  
Gällande intäkter från biljettförsäljning och ”bidrag” beroende på serietillhörighet från gällande intresseorganisation 
behålls av respektive lag.   


