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 Futebol dá força Åland 

 

Varför?  

Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, 

höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av resurser 

och uppmärksamhet och få kvinnliga förebilder i vardagen är det tufft att växa upp som 

ung tjej idag. 

Hur? 

Futebol dá força (FDF), som på svenska betyder fotboll ger styrka, syftar till att stärka 

tjejers självförtroende och självbild samt att ge dem konkreta verktyg för hur de själva kan 

förbättra sina framtidsutsikter. FDF formar unga, engagerade ledare som lokalt kan få 

tjejer att växa, ta plats och hitta rätt väg i livet. Vi utbildar unga ledare som fotbollstränare, 

men även i värdegrundsfrågor, entreprenörsanda, positivt ledarskap, sex- & samlevnad 

och hur man förebygger våld mot och sexuellt utnyttjande av tjejer. Tränarna för samman 

tjejer i fotbollslag där de förutsättningslöst har kul, får en trygg mötesplats, stärkt 

självförtroende och självkänsla. Genom att använda fotboll når ledarna en stor grupp 

unga samt samhället i stort och kan därför förändra attityder och strukturer. 

Träningar och matcher - så mycket mer än träningar och matcher 

Fotbollslagen tränas av FDFs specialutbildade tränare flera gånger i veckan, med 

anpassad träningstid efter när det passar ledaren och tjejerna i laget. Före och efter 

träning använder tränaren tiden för att prata om allt som inte handlar om just fotbollen, 

men som är livsviktigt att prata om som mens, kärlek, homosexualitet, kondomer, 

jämställdhet, osv. Det sociala sammanhanget är viktigt och alla fotbollsträningar är 

tillfällen där tjejer förutsättningslöst får träffas och ha kul! 

Målsättning? 

Vår målsättning är att erbjuda unga tjejer en mötesplats och plattform där de kan 

utvecklas som individer och som grupp där de med FDF-ledares stöd får stärkt 

självförtroende och konkreta verktyg för hur de själva kan förbättra sina framtidsutsikter 

och förverkliga sina drömmar. Vår vision är att förändra attityder, strukturer och normer 

som idag hindrar tjejer från att förverkliga sig själva och sina drömmar. Med fotbollen som 

verktyg når vi kostnadseffektivt goda resultat, som har efterverkningar för hela samhället 
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och skapar en långsiktig och inkluderande samhällsutveckling. Med början på 

fotbollsplanen – och vidare i livet. 

Vår målsättning är också att helt enkelt öka antalet fotbollsspelande tjejer och damer. Vi 

har fantastiska fotbollsmöjligheter på Åland och ändå är antalet kvinnliga spelare mycket 

begränsat. Vi hoppas kunna öka intresset för fotboll bland tjejer vilket kommer gynna alla 

- föreningar, kommuner, ledare och spelare - men främst av allt: tjejerna själva. Med fler 

aktiva spelare ökar också förutsättningarna till fler elitspelare i t.ex. Åland United. Även 

om detta inte är vårt huvud-syfte är det något positivt som detta naturligt skulle föra med 

sig.  

När? 

Futebol dá força Åland lanseras i juni 2015. Sommaren (juni-augusti) 2015 inleds med en 

föreläsning av FDFs grundare Cecilia Andrén Nyström i maj eller juni, vilket följs av 

utbildningar av ledare, öppna träningar under hela sommaren samt en 

avslutningsceremoni och läger i samband med Ålands Pride-festival och kampanjen 

”Fotboll för alla” i augusti. Målet är att efter detta fortsätta permanent fr.o.m. hösten 2015. 

Målgrupp? 

Futebol dá força Åland riktar sig till alla tjejer som vill komma och spela fotboll – med eller 

utan erfarenhet. Under sommaren kommer vi använda oss av konceptet Futebol Aberto 

Summer Edition. Futebol Aberto betyder öppen fotboll och är kostnadsfria och helt 

förutsättningslösa träningstider endast för tjejer där alla är välkomna oavsett ålder, 

fotbollskunskap och utrustning (har du inte fotbollsskor spelar du i vad du har eller utan 

skor). Det är fotbollsträningar med kvinnliga FDF-ledare där vem som helst som är tjej 

kan komma och träna utan att behöva tillhöra en förening och utan att behöva registrera 

sin närvaro. Målet är att ta bort alla möjliga hinder till att tjejer som vill spela fotboll inte får 

chansen att göra det, på samma gång som vi ger unga tjejer tillgång till kvinnliga 

förebilder och trygga mötesplatser där de kan ha kul, vara fysiskt aktiva och även få 

stöttning av en utbildad ledare i deras personliga utveckling - på fotbollsplanen men även 

vidare i livet.  

Vi riktar oss även till kvinnliga ledare. Vår målsättning är att utbilda upp till 20 ledare i 

första skedet och vi välkomnar både redan aktiva tränare som kanske redan tränar 

fotbollslag, men även de som skulle vara intresserade att börja träna en grupp. Vi 

behöver engagerade och motiverade ledare som får kostnadsfri utbildning och som är 

centrala i vår verksamhet. Alla är välkomna, oavsett fotbollsbakgrund – med mycket eller 

lite tidigare kunskap.  
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Bakgrund 

Futebol dá força grundades år 2012 av Cecilia Andrén Nyström, då 20 år gammal. Cecilia 

är övertygad om att fotboll kan förändra världen – och åkte därför till världens tredje 

fattigaste land, Moçambique, för att helt enkelt testa om den teorin stämde i praktiken. 

Futebol dá Força Sverige startades 2013: "Vi har samma problem på hemmaplan, vi är 

bara bättre på att dölja det" säger Cecilia som ser samma behov hos de tjejer hon möter i 

Sverige som de som tjejer i Moçambique ger uttryck för. År 2013 startades även Futebol 

dá força i Zambia, och 2014 lanserades ett pilotprojekt i Jyväskylä i Finland.  

Futebol dá força Åland 

Därför lanserar vi nu samma verksamhet, som redan drivs i Moçambique, Sverige och 

Zambia, på Åland. Vi är övertygade om att samma problem som finns i Sverige även 

finns på Åland, oavsett om de är synliga eller inte. På samma sätt som i övriga 

verksamhetsländer kommer verksamheten grundas i ett tränarutbildningsprogram. 

Utbildningen består av en sex-dagars utbildning med två dagar värdebaserat ledarskap, 

två dagar grundläggande fotbollstränarutbildning och två dagar sex- och samlevnad. 

Tränarna blir efter utbildningen förebilder och någon som stöttar tjejerna när stödet 

saknas - helt enkelt någon som finns där med en axel att luta sig mot och med svar på 

alla miljoner frågor som uppstår hos barn och unga. (Se bifogad beskrivning av 

utbildningen, ”FDF EMPOWERMENT THROUGH FOOTBALL Appendix 1 2014”, från 

sida 5. Del 2 kommer motsvara Svenska Fotbollförbundets nya tränarutbildning, C-

diplom, och inte den som står i beskrivningen.) 

Efter utbildningen inleds sommarlovsträning för tjejer någon eller några dagar i veckan 

under ledning av de nyutbildade FDF-ledarna och är öppen för alla tjejer som vill delta. 

Sommarlovsträningen bedrivs i samarbete med föreningar och är kostnadsfri för 

deltagarna, och utgör ett alternativ till kostsamma sommarlovsaktiviteter och fotbollsläger 

som exkluderar många unga som av olika skäl inte kan delta i sådana aktiviteter. Vi vill 

att alla unga ska ha ett roligt minne att berätta första dagen i skolan efter sommarlovet – 

genom Futebol Aberto Summer Edition Åland gör vi det möjligt. 

Konceptet är enkelt - efter utbildningen kopplas ledaren ihop med en redan befintlig 

fotbollsförening i det område där ledaren bor. Fotbollsföreningen tar ansvar för att 

tillhandahålla träningstider och material - och ledaren ansvarar för att föreningen får ett 

välfungerande tjejfotbollslag. Vi arbetar också tillsammans med tränarna för att få lokala 

sponsorer till fotbollslagen genom att samarbeta med lokal offentlig och privat sektor. 

Futebol dá força blir därigenom självförsörjande och en etablerad del av området och 

fotbollsföreningen. 
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Föreläsning av FDF:s grundare 

I maj/juni (datum ännu ej bekräftat) bjuds föräldrar, tränare, ledare, föreningar, övriga 

intresserade samt det lokala näringslivet in för att lära mer om verksamheten. Även andra 

idrotter är välkomna. Cecilia Andrén Nyström, grundare av Futebol dá força, föreläser då 

om organisationens resa från ett fotbollslag i Mocambique till omfattande verksamhet i 

fyra länder med över 6000 aktiva tjejer. FDF Ålands projektledare finns på plats och 

berättar om hur verksamheten kommer att se ut på Åland. Kvällen syftar till att rekrytera 

kvinnliga ledare och spelare samt att inspirera och motivera näringslivet att se 

investeringsmöjligheterna i satsningen för att främja ett Åland i positiv utveckling för alla. 

Målet för kvällen är att skapa intresse och förankra verksamheten för att uppnå full 

finansiering inför 2015-2016. 

Tidsplan 

April-maj: Förarbete. Finansiering bör säkerställas. Då finansieringen är säkrad börjar 

rekryteringen av ledare. Besök av skolor för att locka spelare. Information i media för att 

locka deltagare.  

Maj/juni: Föreläsning av FDFs grundare, Cecilia Andrén-Nyström. Informations- och 

rekryteringssyfte. 

Juni: Utbildning av upp till 20 ledare i värdebaserat och situationsanpassat ledarskap i 

fotbollskontext för att ge ledarna en bra grund att stå på i sitt engagemang. 

Juni-augusti: Sommarlovsträning någon eller några dagar i veckan. Träningstid där tjejer 

kan komma och spela fotboll, kostnadsfritt, med FDF-ledare utan att behöva tillhöra en 

förening och utan att behöva registrera sin närvaro. Tjejerna spelar åldersintegrerat.  

Augusti: Avslutningsläger och/eller -turnering i samband med Ålands Pridefestival och 

kampanjen Fotboll för alla. 

September och framåt: FDF Åland integrerat i åländska föreningar med fortlöpande 

utbildningar av ledare, tränarträffar etc. Målet är att spelarna vid de öppna träningarna på 

eget initiativ väljer att fortsätta spela i organiserat seriespel i förening. 

 

Kontaktpersoner 

Projektledare Åland 

Hanna Salmén 

Tel: +33 641811428 / +358 4573420523 

Email: hssalmen0917@gmail.com 

Ålands fotbollförbund 

Daniela Haglund 

Tel: +358 18 16856 

Email: fotboll@idrott.ax  
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