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HÅLLBARHETSRAPPORT

OM RAPPORTEN
Detta är Sandvikens IF (SIF) första hållbarhetsrapport. Rapporten är utformad
enligt GRI Standard (Global Reporting Initiative) och omfattar Sandvikens IFs
samtliga verksamhetsområden.

Syftet med denna rapport är att skapa transparens kring föreningen och dess
tillhörande verksamheter i förhållande till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö
och antikorruption. Ambitionen är att denna rapport ska ge en tydlig om än inte
uttömmande redovisning över Sandvikens IFs påverkan, styrning och åtaganden
inom ovan nämnda områden.
Rapporten är till övervägande del bakåtblickande och avser perioden 2019-2020,
men ämnar även ge en framåtsyftande bedömning över Föreningens
målsättningar.

Vid frågor om innehållet i rapporten är du välkommen att kontakta föreningens
klubbchef Anders Eriksson, anders.eriksson@sandvikensif.se.
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DET HÄR ÄR SANDVIKENS IF
Vi i Sandvikens IF strävar efter att på ett långsiktigt sätt ha en positiv
inverkan på vårt samhälle. Detta är något som vi i föreningen försöker
tillämpa i vår ungdomsverksamhet, elitsatsning såväl som i våra många
sociala verksamheter. För att kunna fortsätta i denna strävan inser vi att
vi som förening måste agera hållbart. För oss innebär detta att
hållbarhet integreras i samtliga delar av våra verksamheter.
Sandvikens IFs fortsatta utveckling är med andra ord knutet till
hållbarhet. Vi vill erbjuda glädje, samhörighet, personlig utveckling,
fysisk aktivitet och utrymme att växa till så många som möjligt, så ofta
som möjligt och så länge som möjligt. Som förening är vi endast så
starka som våra medlemmar och partners. Därför är det viktigt för oss
att inleda och visa upp integrationen av hållbarhet i vår verksamhet.
Sandvikens IF är med sina 21 säsonger det lag i Norrland med flest
säsonger i Sveriges högsta serie i fotboll. Sportsligt är det fortsatt de
högsta serierna som vi alltjämt siktar på. Säsongen 2019/2020 tog vi oss
ett steg närmare när Sandvikens IFs damer tog sig till spel i Elitettan.
På herrsidan tar vi alltjämt nya steg för att ta oss vidare i seriesystemet.
Vid sidan av detta har vi en växande akademiverksamhet och en
ungdomsverksamhet som syftar till att möjliggöra fotbollsspel för så
många som möjligt, så länge som möjligt.
Sandvikens IF Framsteget är vårt bidrag till ett bättre samhälle.
Framsteget består av Boll och lek, Sportfritids, Hälsan, Bolltrollarna,
Nattfotboll, Cityvärdar, Rastverksamhet, Framsteget Tjejer,
Framsteget-modellen och Sommarlovsfotboll. Framsteget erbjuder en
lång rad olika aktiviteter för människor från hela världen, i olika åldrar
och med olika förutsättningar. Gemensamt för våra aktiviteter är idéen
om att använda rörelse i grupp för att skapa gemenskap och
integration. Vi är övertygade om att det är vägen till ett mer
harmoniserat och lyckat samhälle.
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FN Global Compact
Hållbarhetsarbete kan både definieras och genomföras på olika
sätt. För oss är det viktigt att driva detta arbete i linje med
internationellt erkända ramverk. Därför utgår Sandvikens IFs
hållbarhetsarbete från FN Global Impact. Detta innebär att vi i vår
verksamhet förhåller oss till internationella hållbarhetsprinciper
när vi implementerar FNs tio principer som har att göra med
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
Sandvikens IF är i dagsläget inte officiellt anslutna till detta
frivilliga ramverk. Vår resa mot att bli en mer hållbar förening
börjar men slutar inte här.
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SIF I SIFFROR
Sandvikens IF arbetar med att utbilda och utveckla fotbollsspelare i Sandvikens
kommun. Utgångspunkten är att alla som kommer i kontakt med vår förening ska
ha möjlighet att växa och utvecklas. Samtliga verksamheter ska genomsyras av
socialt- och miljömässigt ansvarstagande.

2019

2020

SEK i nettoomsättning

20 231 836

19 771 150

SEK i eget kapital

1 963 304

2 451 254

SEK i skulder

0

0

Anställda på kansliet

11

12

Flicklag

7

7

Pojklag

9

9

Akademilag pojkar

3

3

Akademilag flickor

1

2

Damlag

1

1

Herrlag

1

1

Totalt lag

22

23

Framsteget ledare

55

65

1100

750

Framsteget deltagare

Sandvikens IF är en ideell förening som bedriver fotbollsverksamhet och har sitt
säte i Sandviken.
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NÅGRA ORD FRÅN KLUBBCHEFEN

Sandvikens IF är en förening som tar höjd för sportsliga
framgångar. Kombinerat med detta – aldrig vid sidan av – tar vi
också genom våra diverse verksamheter ett stort samhällsansvar i
vår kommun. Det är viktigt för oss att ständigt växa och bli bättre.
För att lyckas med detta behöver vi beräkna, redovisa och
presentera det arbete som varit och de målsättningar som vi siktar
mot framåt i tiden. Det är med glädje som vi nu presenterar vår
första Hållbarhetsrapport.
År 2020 har varit ett prövande år på många sätt. Vi väljer trots det
att med stolthet och tacksamhet blicka tillbaka på ett år där vi
snabbt ställt om och tillsammans med våra medlemmar, sponsorer
och partners hittat nya sätt att hjälpa varandra och stärka det
arbete som syftar till att ta ansvar för integration och förbättrad
hälsa i Sandvikens kommun.
Mycket arbete återstår och vi strävar ständigt efter att bli mer
effektiva i våra satsningar på ungdomsverksamheten,
elitverksamheten och våra sociala projekt.
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Anders Eriksson

STYRNING OCH ANSVAR
För att befästa och linjera föreningens arbete med FN Global Impact har
vi till uppgift att aktivt integrera hållbarhet i våra verksamheter och att
införa styrningsmodeller för att implementera dessa. Nedan vill vi visa
en ansvarsstruktur och vägledning. I samtliga steg i hållbarhetsarbetet
ska vi finna riktning och beslutsstöd i FN Global Compacts tio principer.
Sandvikens IF har en styrelse som är ytterst ansvarig för att föreningens
hållbarhetsarbete planeras, genomförs och efterföljs. Styrelsen väljs av
Sandvikens IFs medlemmar och svarar därför primärt till dem. Själva
implementeringen av hållbarhetsarbetet i verksamheterna ska drivas av
föreningens ordförande med stöd av övriga styrelsemedlemmar.
Ordförande har också ansvar att i dialog med ansvariga för de olika
verksamheterna se över och säkerställa att föreningens arbete sker i
linje med FN Global Compacts principer.
Utöver integrering av principerna jobbar vi aktivt med att utforma en
code of conduct som ska tjäna till att formalisera de värderingar och
riktlinjer som gäller i föreningen och som ska ligga till grund för vårt
dagliga arbete. I denna ska bland annat framgå vilket ansvar och
förhållningsregler som gäller för spelare, ledare, deltagare och
föräldrar.
Ett viktigt styrdokument som Sandvikens IF förhåller sig till är
Rödvästen-Ledstjärnor som beskriver vår vision, värdegrund, barn- och
ungdomsverksamhetens mål samt flertal andra riktlinjer.
Om tränare, spelare, ledare, deltagare, medlemmar eller ickemedlemmar skulle upptäcka missförhållanden såsom exempelvis
mobbning, kränkningar, diskriminering, trakasserier eller annat som
går emot våra värderingar och riktlinjer uppmuntrar vi att det
rapporteras till oss. I första hand skall sådana missförhållanden
rapporteras till närmaste tränare eller ledare. I annat fall kan man även
vända sig till styrelsemedlemmar, klubbchef och/eller ordförande.
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Sådana rapporteringar kan naturligtvis även ske anonymt.

SIF:S HÅLLBARHETSSTRATEGI
För att fortsätta ge alla möjligheten att spela fotboll och att kunna
bedriva våra sociala aktiviteter krävs det att vi har en
grundförståelse för vad hållbarhet ska innebära för oss inom
Sandvikens IF. Vi har genom dialog inom styrelsen och
tillsammans med ledare, spelare och föräldrar inom föreningen
identifierat vilka hållbarhetsområden som är mest relevanta för
oss i föreningen.

Våra prioriterade områden
De identifierade hållbarhetsområden som vi har identifierat
genom dialog är diskuterade hela vägen från högsta nivå och
neråt, detta för att säkerställa att resultaten är väl förankrade i hela
föreningen. De fastställda prioriterade hållbarhetsområdena samt
hur vi ska arbeta med dessa ska ligga till grund för SIFs hela
hållbarhetsarbete.
Samtliga utvalda hållbarhetsområden är lika viktiga. Vi kopplar
dessa till våra verksamhetsområden och beskriver hur vi arbetar
och ständigt utvecklar föreningen i linje med målen.
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SIF:S ARBETE MED GLOBALA MÅL
Genom Sandvikens IF hållbarhetsarbete vill vi göra verklig
skillnad. Därför arbetar vi med att jobba mot FNs globala mål för
hållbar utveckling. Genom dessa mål tar SIF an sig en
internationell agenda med färdiga och tydliga strukturer och
visioner.
Fotboll är idag Sveriges största idrottsgren och som sådan har den
en viktig samhällsfunktion och samhällspåverkan. Vi, tillsammans
med våra samarbetsaktörer, fokuserar på de mål där vi tror att vi
har störst påverkan.

Mål i fokus
Utifrån hållbarhetsstrategin har vi identifierat de globala mål och
delmål där vi tror att vi har störst påverkan. Sandvikens IFs
huvudfokus ligger på mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 5
Jämställdhet, mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 16 Fredliga och
inkluderande samhällen samt mål 17 Genomförande och globalt
partnerskap. Till dessa har vi också identifierat delmålen 3.4
Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och
främja mental hälsa, 3.5 Förebygga och behandla drogmissbruk,
5.1. Utrota diskriminering av kvinnor och flickor, 8.6 Främja ungas
anställning, utbildning och praktik, 10.2 Främja social, ekonomisk
och politisk inkludering, 16.1 Minska våldet i världen och 17.17
Uppmuntra effektiva partnerskap
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VÄGEN TILL EN JÄMSTÄLLD OCH
INKLUDERANDE FÖRENING
Sandvikens IF tar sats för att bidra till arbetet till en jämställd
fotbollsvärld. Som en traditionsrik och elitsatsande
fotbollsförening i Gävleborg ser vi stora möjligheter att påverka
fotbollen och samhället i en positiv riktning, inte bara i vårt
närområde utan även globalt. Vår vision är att alla oavsett kön ska
ha samma förutsättningar och möjligheter att lyckas.
Detta innebär bland annat lika behandling och ökad kunskap inom
jämställdhetsfrågor och normarbete.

Transpararant uppföljning och kommunikation
Det här är Sandvikens IFs första hållbarhetsrapport. I denna första
rapport presenterar vi våra mål. Vi kommer varje år publicera en
ny rapport i syfte att låta läsaren följa utvecklingen av vårt
jämställdhetsarbete. För att öka insynen i detta arbete ska vi även
bland annat i form av intervjuer lyfta fram nyckelpersoner
verksamma inom våra skilda områden.
Det är viktigt att flickor och pojkar får lika mycket utrymme i vår
kommunikation på hemsidan, på sociala medier och inte minst på
planen. För att reflektera vår ambition av jämställd representation
utvecklar vi en kommunikationsstrategi som ska spegla vårt
tankesätt och värdegrund.
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Motiverade spelare
Vi vill att alla som är hos oss och som kommer till oss ska känna sig
inkluderade, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Vi vill att våra
spelare och deltagare ska stanna hos oss så länge som möjligt.
Därför anordnar vi löpande egna cuper, nattfotboll, Boll och lek
samt många andra aktiviteter.
Under 2019/2020 har vi gjort ytterligare satsningar på vår
akademi och våra ungdomslag vilket har möjliggjort att fler kan
satsa på fotbollen. Vi ser med spänning hur våra spelare mognar
och fortsätter att utvecklas på och utanför plan.

Kompetensutveckling
Utbildning av enskilda personer är vårt främsta verktyg för att
stärka och utveckla föreningen i stort. Kompetensutveckling av
spelare, ledare och medarbetare är en viktig förutsättning dels i
det dagliga arbetet men kanske ännu mer för det långsiktiga
utvecklingsarbetet i Sandvikens IF.
Vi erbjuder våra deltagare kostnadsfria utbildningar och
kompetenssatsningar inom fotbollens alla områden. Det rör sig om
våra egna utbildningar men även sådana som är kopplade till
Svenska Fotbollsförbundet.

Barn och ungdomars bästa kommer först
Vi i Sandvikens IF integrerar FN:s barnkonvention i föreningen.
Detta innebär rent konkret att vi säkerställer att våra riktlinjer
grundar sig i att vi utgår från barnets bästa i allt vi gör. Vårt arbete
går ut på att ledare ska ha god kunskap om frågor kopplade till
allt vi gör inkludera barnens perspektiv för att de ska känna sig

13

trygga idrottsmiljöer och barnens spelregler. Vi försöker också i

hörda. Detta innebär att vi vänder oss till barnen i vår förening för
att förstå hur vi kan bli ännu bättre på att sätta de i det främsta
rummet.
Vår idrottsverksamhet ska satsa på rolig och utvecklande fotboll
och den ska vara till för alla. Därför erbjuder vi träning och
aktiviteter som är anpassad efter varje individs olika ambition,
förutsättningar och motivation.
Under 2021 kommer vi fortsätta vårt arbete med syfte till
barnkonventionen och då även starta ett barn- och ungdomsråd
som ska tjäna som ett forum för barn och ungdomar att lyfta sina
frågor och säkra sin delaktighet.

SANDVIKENS IF:S STÄLLNINGSTAGANDEN
1 Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt
2. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina egna villkor
3. Alla barn har rätt till stöttande vuxna
4. Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp
5. Inget barn ska bli utsatt för våld
6. Inget barn får bli utsatt för mobbning eller trakasserier
7. Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening.
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SIF:S SAMHÄLLSENGAGEMANG
Sandvikens IF är en ideell fotbollsförening som bidrar på olika sätt
till samhället vi verkar i. Vår kärnverksamhet består av fysisk
aktivitet vilket skapar fysiskt och psykiskt välmående för våra
deltagare. Våra verksamheter bidrar också till att skapa social
gemenskap i våra verksamhetsområden. Sandvikens IF har ett
mångårigt engagemang och en ständigt förnyad strategi att även
agera aktivt som en ansvarstagande samhällsaktör både på och
utanför planen.
Varje år börjar drygt 400 barn första klass i Sandviken. Enligt
försäkringsbolaget Skandia hamnar mellan tio och femton procent
av dem i utanförskap senare i livet. Det innebär mycket lidande
och enorma kostnader för samhället.
Det finns många anledningar till att man hamnar i utanförskap.
Många människor flyr krig, terror och naturkatastrofer från olika
delar av världen. En del av dem försöker skapa sig ett nytt liv här
hos oss i Sandviken. Det är vårt gemensamma ansvar att göra det
lättare för dem att lyckas med det. Integration är därför angeläget
för Framsteget, men det är lika viktigt för alla barn och ungdomar
att hitta en meningsfull fritid, oavsett förutsättningar. Ekonomi får
inte vara ett hinder för deltagarna, så alla våra aktiviteter är gratis.
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Sandvikens idrottsförening, SIF, har i snart hundra år förenat
idrottslig verksamhet med socialt ansvar. Framsteget är vårt sätt
att bidra till ett bättre samhälle, där färre människor hamnar i
utanförskap.
När vi talar om Framsteget talar vi om den tid, energi, glädje och
engagemang som våra ledare och deltagare investerar i våra
aktiviteter och i varandra. Men vi talar också om den samhällsnytta
som vi skapar. Vi har nämligen en tro som vi genom lärorik
erfarenhet bekräftat som regel och omvandlat till ett arbetssätt.
Detta arbetssätt utgår från idén att samhällsnytta varken kan ges
eller fås. Den måste skapas tillsammans.

Huvudaktiviteter 2021
Precis som många av våra andra aktiviteter har vi även inom
ramen för Framsteget behövt anpassa oss till de rådande
omständigheter som Covid-19 medför. Framsteget erbjuder en
lång rad olika aktiviteter för människor från hela världen, i olika
åldrar, med olika förutsättningar. Gemensamt för alla våra
aktiviteter är utgångspunkten rörelse i grupp för att nå
gemenskap och integration. Vi är övertygade om att det är vägen
ur ett potentiellt utanförskap.
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BOLL OCH LEK
På boll och lek får alla barn som får på fritids, oavsett bakgrund
och förutsättningar, leka, spela och ha kul tillsammans. Syftet är att
ge barnen möjlighet att utvecklas till goda kamrater med kunskap
och känsla för samarbete.
Boll och lek har pågått sedan 2003 i samarbete med Sandvikens
kommun (Arbetslivsförvaltningens integrationsenhet) och Sigrid
Göranssons Stiftelse.

Det här vill vi förmedla med Boll och lek.
⇒ Glädje och gemenskap
⇒ Motorisk utveckling
⇒ Ökad koncentration
⇒ Kunskap och känlsa för ansvar och hänsyn
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SPORTFRITIDS
Från tredje/fjärde klass är det vanligt att barnen inte längre går i
skolans fritids. Många går hem och sätter sig framför datorn eller
teven i många timmar innan föräldrarna kommer hem – ofta utan
att äta något vettigt mellanmål.
Framsteget vill ge alla barn chansen till en meningsfull fritid efter
skolan genom att få prova på olika sporter, umgås och äta
mellanmål tillsammans. Vi erbjuder olika aktiviteter som till
exempel badminton, fotboll, innebandy, bordtennis och basket.
Dessutom finns det möjlighet att spela sällskapsspel och få hjälp
med läxor i Kajutan.

Det här vill vi förmedla med Sportfritids
⇒ Glädje och gemenskap
⇒ Hälsa, energi och god sömn
⇒ Ökad koncentration
⇒ Kunskap och känsla för ansvar och hänsyn
⇒ Vikten av kost och motion
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BOLLTROLLARNA
Sedan 2004 bedriver Sandvikens IF ett fotbollslag för personer
med funktionsvariationer med syftet att ge alla en meningsfull
fritid, oavsett förutsättningar. Genom fotbollen hittar vi glädje och
kraft, men också gemenskap och en känsla av att kunna
åstadkomma magi tillsammans på fotbollsplanen.
Bolltrollarna ingår i Sandvikens IF:s "Framsteget" som syftar till att
bidra till ett bättre samhälle och minska människors utanförskap.
Bolltrollarna deltar i seriesammandrag samt i Göransson Cup.
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Det här vill vi förmedla med Bolltrollarna
⇒ Glädje och gemenskap
⇒ Meningsfull fritid
⇒ Styrka – både kroppslig och själslig
⇒ Hälsa och god sömn
⇒ Självförtroende
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REPORTAGE BOLLTROLLARNA
Aktivitetsdag med SIF Bolltrollarna och gymnasiesärskolan
Onsdag den 21/4 anordnade SIF Bolltrollarna en aktivitetsdag på Jernvallens
A-plan, där de hade bjudit in Sandvikens gymnasiesärskola. Framsteget var
på plats och pratade med både tränare och deltagare, ett par minuter innan
träningen startade.
– Tanken är att de ska få testa på och se vad vi gör på träningarna,
förhoppningsvis kan vi locka hit fler spelare också, säger Sanna Isaksson,
tränare i Bolltrollarna.
Det är första gången som Bolltrollarna bjuder in gymnasiesärskolan för en
gemensam aktivitetsdag. Vanligtvis brukar Bolltrollarna starta upp träningarna i
maj, men på grund av Corona och tack vare det fina vårvädret, kan de börja
tidigare än vanligt. Under den en och en halvtimme som aktivitetsdagen pågår får
gymnasieleverna testa på och se hur en fotbollsträning kan gå till.
– Jag hoppas att eleverna som är här i dag känner glädje med fotbollen och glädje
över att vara aktiv och få känna att kroppen jobbar. Man får testa på i eget tempo
och utifrån sina möjligheter. Men fotbollen är bara en liten del, gemenskapen och
samarbetet är också jätteviktigt, säger Sanna Isaksson.

Sanna Isaksson och Evelina Holmqvist, tränare i Bolltrollarna.
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Två av gymnasiesärskolans elever som deltog under aktivitetsdagen är Daniel
och Lukas. Ett par minuter innan träningen drog i gång var de båda två taggade
och laddade.
– Det känns spännande att prova något nytt. Jag har aldrig spelat fotboll ”på
riktigt” tidigare, bara testat någon gång, säger Daniel.
Lukas däremot är en erfaren fotbollsspelare sedan åtta år tillbaka. Just nu spelar
han i Torsåkers IF. Att den här dagen arrangeras tycker han är positivt.
– Det är jättekul att de som är funktionshindrade får chansen att spela fotboll,
särskilt om man har haft drömmar om det. Funktionshindrade är lika mycket
värda som alla andra, därför är det jättebra att den här möjligheten ges, säger
han.
Lukas menar också att det är viktigt för Sandviken som kommun att samarbeta.
– Det är bra att SIF hittar på något nytt och jag hoppas att Sandviken kan sprida
det här. Det är också viktigt att alla för möjligheten att prova på, så alla kan vara
med och ta del av det, säger han.

Hoppas på fler gemensamma träningar

Både Daniel och Lukas hoppas att Bolltrollarna och gymnasiesärskolan kan träffas
fler gånger.
–

Jag hoppas också att Sandviken kan sprida det här, då kan det bli fler
funktionshindrade i Sverige som får spela fotboll, precis som de vanliga
människorna gör, säger Lukas.
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Redan innan träningen började berättade Daniel att han kan tänka sig att börja
träna i Bolltrollarna.
– Ja, om det känns kul så kan jag tänka mig det, säger han.

Lukas och Daniel, elever på gymnasiesärskolan
Josefine Johansson har sedan många år varit med i Bolltrollarna. Hon hoppas
också på att aktivitetsdagen med gymnasiesärskolan resulterar i fler spelare till
laget.
–

Det är bra att de får komma och prova på, alla kan vara med och spela
fotboll, säger hon.

Vad är det bästa med att spela fotboll?
–

Tränarna är jättebra och det är kul att få vara med sina kompisar och spela
tillsammans.
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Jossan Johansson, spelare i Bolltrollarna

SOMMARLOVSFOTBOLL
Under sommarlovet förvandlas Jernvallens konstgräs till en fotbollsfest för
ungdomarna i Sandvikens kommun. Sommarlovsfotboll är ett integrationsprojekt
där alla deltar tillsammans på ett lekfullt och naturligt sätt, oavsett bakgrund eller
språk. Vi spelar fotboll och jobbar med attityder, tolerans, nyfikenhet och
värderingar.

Det här vill vi förmedla med Sommarlovsfotboll
⇒ Glädje, trygghet och gemenskap
⇒ Fysisk aktivitet och hälsa
⇒ Motorisk utveckling
⇒ Sunda värderingar, attityder och tydliga regler
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NATTFOTBOLL
Projektet Nattfotboll ingår som del i Goodsports initiativ och syftar
till att integrera ungdomar i samhället, samt förebygga och
motverka kriminalitet, droger och skadegörelse. Genom att skapa
mötesplatser i segregerade bostadsområden som anses
besvärliga, får ungdomarna sysselsättning och möjlighet att träffa
andra i samma situation. För den som inte vill spela fotboll finns
möjlighet att delta i dans.
Nattfotboll/dans startades 8:e april 2016 i samarbete med Kulturoch Fritidsenheten i Sandvikens Kommun, Svenska Kyrkan,
Skandias Idéer för livet och Goodsport Foundation som bland
annat stöttas av Kronprinsessparets Stiftelse. I september 2016
inleddes även ett treårigt samarbete med Arvsfonden.
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Det här vill vi förmedla med Nattfotboll
⇒ Glädje och gemenskap
⇒ Fysisk aktivitet
⇒ Gruppdynamik
⇒ Sunda värderingar, attityder och tydliga regler
⇒ Bryta barriärer mellan bostadsområden och
grupperingar
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FRAMSTEGET TJEJER
Inom Framsteget arbetar vi för jämställdhet. Vi vill bidra till att fler flickor/tjejer
aktiverar sig, att de göra sina röster hörda och tar mer utrymme i samhället. Vi
tror att det finns en enorm kraft hos flickor/tjejer att tillvarata. Därför erbjuder vi
flera aktiviteter såsom basket och olika lekar. Vi samtalar också om jämställdhet
och vill belysa frågor om jämlikhet i stort, i samhället.

Några av ledarna i Framsteget Tjejer

Det här vill vi förmedla med Framsteget Tjejer
⇒ Glädje, trygghet och gemenskap
⇒ Fysisk aktivitet och hälsa
⇒ Sunda värderingar, attityder och tydliga regler
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⇒ Motorisk utveckling

REPORTAGE FRAMSTEGET TJEJER
Nattfotbollen är en av Framstegets största och mest besökta aktiviteter. När
Aya Osman och Danait Zemo, ledare inom Framsteget Tjejer, märkte att det
mest var killar som spelade, ville de göra en förändring och låta tjejer ta
mer plats. På så sätt skapades Framsteget Tjejer, som har funnits i drygt ett
år.
– Vi behöver fler tjejer som tar plats, säger Aya Osman.
Initiativtagarna bakom aktiviteten består av ett antal tjejer i övre tonåren. Det som
skiljer Framsteget Tjejer från till exempel Nattfotbollen är att tjejgruppen inte
bara fokuserar på fysiska aktiviteter. Förutom att spela basket, fotboll och dansa,
så är diskussioner och samtal en central del.
–

Vi och våra kompisar brukar ofta prata om viktiga ämnen som politik,
feminism, skolan och rasism. Så det blev ett naturligt sätt att lyfta in de
frågorna även inom Framsteget Tjejer. För oss är det viktigt att prata om de
frågorna, säger Aya Osman.

Ledarna hann i princip bara starta upp verksamheten innan coronaviruset
upptäcktes, vilket har inneburit att de inte har kunnat genomföra aktiviteter som
det var tänkt. Även om både Aya Osman och Danait Zemo tycker att det är tråkigt,
så menar Danait Osman att det har kommit något bra ur det också.
–

Vi har haft chansen att utveckla vår verksamhet. Det var inte så många
tjejer som kom när vi startade, och nu har vi haft tid på oss att planera vad
vi vill göra och hur vi kan nå ut till fler, säger hon.

Det vill de göra genom att bland annat vara aktiv på Framstegets sociala medier,
men det finns också planer på att besöka skolor och sätta upp affischer.
–

Vi vill kunna starta upp verksamheten igen så fort som möjligt.

Viktigt med gemenskap
Ledarna inom Framsteget Tjejer menar att det är viktigt att det finns aktivitet där
alla tjejer inom kommunen är välkomna.
–

–
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Det finns inte så mycket att göra i dag, särskilt inte nu under pandemin.
Särskilt just nu när inte heller Nattfotbollen kan vara igång finns risken att
ungdomar tar fel väg eller börjar umgås med andra människor. Det är viktigt
att ha en fritid, och det kanske inte är så många tjejer som vet om att vi finns,
säger Danait Zemo.
En av idéerna med Nattfotbollen är att barn och ungdomar inte ska vara ute
själv på kvällarna. Så är tanken med vår aktivitet också, vi vill hitta på roliga
saker tillsammans, säger Aya Osman.

Denait Zemo och Aya Osman, ledare i Framsteget Tjejer
Veckoträffar
Tanken är att Framsteget Tjejer ska erbjuda aktiviteter en gång i veckan, på
fredagar. Som deltagare har man stor möjlighet att påverka vad man vill göra. Det
kan vara alltifrån att prova olika fysiska aktiviteter till att föra samtal eller
debatter. Ibland kommer gruppen också att anordna större aktiviteter.
–

Det kan till exempel vara att åka till Alborgen. Men det är viktigt att man
anmäler sig till de aktiviteterna och att man är med även på våra ordinarie
träffar.

Framsteget Tjejer behövs
Trots att aktiviteten inte har funnits så länge och inte heller har kunnat genomföras
som planerat, på grund av pandemin, slår ledarna fast att verksamheten behövs.
–

Vår verksamhet är jätteviktig. Vi behöver fler tjejer som tar plats. Vi
behöver ha förebilder och vi behöver ta mer plats, både nu och för senare
generationer.

Hur känns det att ni får vara förebilder som ledare inom Framsteget Tjejer?
– Det är jättekul, men det är också något som kommer med stort ansvar.
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FRAMSTEGET-MODELLEN
I projektet Framsteget-modellen tar vi kontakt med alla skolor i Sandvikens
kommun och erbjuder dem föreläsningar om framför allt hur vi tycker att man ska
vara mot varandra. Vi erbjuder ett grundpaket där vi pratar om olika ämnen.
Vi kan också skräddarsy föreläsningar för de klasser som vill det.
Föreläsningarna består till stor del av verklighetsbaserade berättelser från elever
samt olika filmer. Vi besöker varje klass mellan 8–12 gånger och 60–90 minuter
per gång.
För närvarande är vi aktuella på Montessoriskolan, Vallhovsskolan,
Björksätraskolan, Norrsätraskolan, Hedängsskolan, Gullhedsskolan,
Jernvallsskolan, Murgårdsskolan, Årsunda kyrkskola, Österfärnebo skola,
Kungsgårdens skola och Alsjöskolan.
Föreläsningarna berör ämnen som smärta, respekt, attityd, bemötande, beröm,
känslor, att döma, grupptryck, klassrummet, att ljuga, mitt och ditt, förstörelse,
mobbning, nät-mobbning och sms-mobbning, onödiga kommentarer, raster i
skolan, regler, sociala medier, att retas, att slåss, språket och utanförskap.

Det här vill vi förmedla med Framsteget-modellen
⇒ Ökad kunskap
⇒ Samhörighet
⇒ Sunda värderingar, attityder och tydliga regler
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FRAMSTEGETS LÄGER
Framstegets läger är helt nytt. I somras genomförde vi lägret under två veckor i
augusti.
På lägret får barnen prova på olika aktiviteter som att t.ex. besöka
Furuviksparken och Högbo Bruk. Lunch och mellanmål kommer att serveras och
transporterna sker dagligen med minibussar från Jernvallen. Vi kommer att
erbjuda 16 barn/vecka att få vara med. Vi tror att det kommer att vara många
ansökningar och vi planerar att göra ett urval, eftersom platserna är begränsade.

Det här vill vi förmedla med Framstegets läger
⇒ Glädje, trygghet och gemenskap
⇒ Fysisk aktivitet och hälsa
⇒ Sunda värderingar, attityder och tydliga regler

Både Framsteget-modellen och Framstegets
Läger planeras av Håkan Larsson.
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RASTVERKSAMHET
Vi såg, i samförstånd med olika skolor, att det fanns ett behov av närvarande
vuxna vid skolorna i kommunen. Ur detta föddes Rastverksamheten, där
Framsteget sätter in personal utifrån de behov som kommunens skolor har. I dag
är vi närvarande på Norrsätraskolan, Murgårdsskolan, Björksätraskolan,
Vallhovsskolan, Västanbyns skola, Sätraskolan och Jernvallsskolan.
En del av skolorna väljer att ha vår personal på plats endast under rasterna,
medan vi på vissa skolor finns även i korridorer och klassrum. Vår personal som
fungera som en avlastning och ett stöd för befintlig personal och anställda.

⇒ Ökad kunskap
⇒ Samhörighet
⇒ Trygghet

Stefan Rådberg, fritidspedagog på Sätra skolan i Sandviken, ser fram emot vad
Rastverksamheten kan bidra med.

I februari började Framsteget-ledaren Tewelde Sereke, kallas för Mike, sitt
uppdrag inom Rastverksamheten på Sätra skola. Framsteget intervjuade Stefan
Rådberg bara ett par timmar innan Mike skulle komma till skolan och göra sin
första dag inom Rastverksamheten.
– Jag tycker att det här är en jättebra grej, att Framsteget erbjuder de här
ledarna, sa Stefan Rådberg då.

Läs hela reportaget på vår hemsida framsteget.org!
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På just Sätra skola är tanken är Rastverksamheten kan minska konflikter ute på
skolgården och öka chansen att fånga upp de elever som behöver mer hjälp.
– Det kan handla om att hitta kompisar eller att man har svårt att aktivera sig.
Genom Rastverksamheten kan vi anordna fler aktiviteter och få eleverna mer
aktiva, berättade Stefan Rådberg.

SANDVIKENS IF:S
UNGDOMSVERKSAMHET
Sandvikens IF:S ungdomsverksamhet har sin utgångspunkt i de styrdokument
som klubben tagit fram och som godkänts av styrelsen. De synsätt som ska
genomsyra föreningen ungdomsverksamhet och ”Rödvästen” ska bygga på ett
barnrättsperspektiv. Verksamheten ska därför utgå från SVFF:s Spela, lek och lär
och ”idrotten vill” som är Riksidrottsförbundets sammanfattning av
idrottsrörelsens idéprogram. Barnet och ungdomens bästa sätts alltid i första
rummet och alla barn ska känna sig lika mycket värda.

Barn- och ungdomsverksamhet i korthet:
• Årlig fotbollsskola ”Mini-SIF” 4–6 år.
• Verksamhet med fokus på fotboll för killar och tjejer i åldern 7–19 år.
• Breddverksamhet (grundutbildning) upp tom 15 år.
• Elitförberedande verksamhet mellan 16–19 år.
• Träning och matchverksamhet bedrivs i huvudsak på Jernvallen och på
Björksätraplanen.
• Producerar kontinuerligt egna produkter till föreningens representationslag (div
1 herr, div 1 dam).
• Samarbetar med lokala föreningar, bl.a. genom ledarutbildning och utbyte av
spelare.
• Arrangerar årligen den egna ungdomsturneringen Göransson Cup, som håller
till inomhus med över 300 deltagande lag. (Turneringen startades 2005 under
namnet Tidningscupen.)
• Arrangerar årligen skolturneringen Kamratligan med 70–80 lag tillsammans med
SAIK fotboll. (Turneringen har funnits sedan 70-talet under olika namn.)
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UPPFÖLJNING OCH
UTBILDNING
I ett led att få överblick över vårt arbete och för att dra lärdomar
som vi kan bygga vidare på beställde vi 2019 en
forskningsrapport som studerar de socioekonomiska effekterna av
Framstegets aktiviteter. Denna socioekonomiska studie är en
omfattande 69 sidor lång redogörelse författad av Björn-Anders
Larsson, ordförande för Idrottsekonomiskt centrum, doktorand i
företagsekonomi och samhällsanalytiker. Resultaten av rapporten
har varit spännande och högst relevanta för vårt fortsatta arbete.
Inte minst förstärker den vår grundmurade inställning att det vi
gör förbättrar vårt samhälle. För att fortsätta mäta nyttan av våra
aktiviteter i syfte att förbättra oss själva gör vi regelbundna
uppföljningar av våra deltagares mående. Vi fortsätter även att
utbilda våra ledare för att höja kompetensen.
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SAMARBETE MED KOMMUNENS
FÄLTVERKSAMHET
Sedan augusti 2019 har Sandvikens kommun haft den nuvarande
Fältverksamheten, där fyra samordnare från socialtjänsten på flera sätt samverkar
med kommunens olika verksamheter och aktörer. De riktar sig till barn,
ungdomar och deras nätverk.
–

Kommunen har många bra verksamheter, men vi jobbar inte med
varandra. Om vi kan få oss att jobba ihop som samhälle, blir det bättre och
starkare, säger Kalle Jansson, tidigare fältsamordnare.

Fältverksamheten har samarbetat med Framsteget sedan starten för snart två år
sedan.
–

Framsteget har varit väldigt viktiga för oss i vår etableringsfas och vi är
otroligt glada och tacksamma för att hjälp vi har fått, säger Kalle Jansson.

Kalle Jansson, tidigare fältsamordnare och Helena Sjöblom Mariusson, en av kommunens
nuvarande fältsamordnare.

I sommar kommer sex ledare från Framsteget Tjejer få möjligheten att
sommarjobba med Fältverksamheten i tre veckor. Tjejerna kommer att följa med
på Fältverksamhetens olika uppdrag, men också komma med egna idéer och
tankar kring vad dem vill göra. Helena Sjöblom Mariusson menar att ledarna gör
ett fanstatiskt arbete.
–
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Vi har varit runt på många olika ställen i kommunen och när vi träffade dem
som i dag leder Framsteget tjejer insåg vi att de är otroliga individer med
mycket kunskaper. De är unga, har ett brett kontaktnät och är precis rätt
målgrupp, säger hon.

VÅR ARENA
Aldrig har vi längtat så mycket till glädjen och värmen på våra
hemmamatcher. Det är på våra fotbollsmatcher – både för publik
såväl som för fotbollsspelare – som vi samlas ihop för att uttrycka
vår stora kärlek för fotbollen. Att gå på fotboll är så mycket mer än
mål, glidtacklingar och spänningen i övertid. Det är där vi umgås
och upplever gemenskap. Det är en otrolig känsla att se laget
vinna.
För att kunna hålla fast vid vår starka supporterkänsla behöver alla
känna säkerhet och trygghet på våra matcher. Vi jobbar ständigt
med regelverk kring arenasäkerhet. 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 entréoch publikvärdar.
När nuvarande restriktioner lättas planerar vi att genomföra en
undersökning för att ta reda på hur våra supportrar upplever
trygghet och säkerhet på våra hemmamatcher.
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INTEGRITET OCH
AFFÄRSETISKT AGERANDE
Vi respekterar människors integritet, detta är av största vikt för oss
i Sandvikens IF. Vi samarbetar med många olika personer i vår
verksamhet vilket skärper kraven på oss. Det är därför vi arbetar
aktivt med att motverka all slags korruption. Vi fokuserar bland
annat på matchfixning, oetiska spelarköp och hur vi hanterar
sponsorer. I detta arbete har vi dels tydliga riktlinjer som vi följer
inom verksamheten men vi har också en aktiv dialog inom
föreningen där vi uppmuntrar alla att diskutera dessa frågor. När
vi söker partners eftersträvar vi alltid att dessa delar vår
värdegrund och att de agerar i linje med FN Global Compacts 10
principer. Vi uppmuntrar också alla inklusive våra partners att
ställa hållbarhetskrav på oss så att vi kan utvecklas tillsammans.
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 väsentlig del i arbetet är att säkerställa en
kultur där alla känner sig trygga med att anmäla påtryckningar.
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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. Sociala medier är
självklart en viktig informationskälla för många inom SIF och vi har
tagit fram en lathund för spelare, ledare och föräldrar som
beskriver hur vi på SIF 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.

Föreningen har under 2021 anställt två kommunikatörer vars
ansvar är att publicera relevant information och visa upp våra
verksamheter. En av kommunikatörerna, Erik Englund, fokuserar
mer på SIF och fotbollsverksamheten, medan den andra, Linnea
Nilsson, jobbar mot att synliggöra Framstegets aktiviteter. De
båda uppdaterar våra hemsidor och sociala medier samt åker ut
på fältet och gör olika intervjuer och reportage.
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