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Fram tills jag var 13 år så spelade jag fotboll i 
Blåvitt. Även om det inte blev någon fortsatt 
fotbollskarriär för min egen del så bär jag 
med mig glädjen och gemenskapen i laget! 
Vi var ett gäng kompisar från alla delar av 
Göteborg med olika bakgrund som träffades, 
tränade och hade kul ihop! Jag vet vilken 
betydelse fotbollen kan ha – inte bara för 
enskilda tjejer och killar – utan också för hela 
samhällen. 

Jag är stolt över att arbeta på ett företag 
som tar ansvar och gör skillnad. I många år 
har vi på Magnolia Bostad engagerat oss i 
tjejfotbollslag över hela Sverige – från söder 
till norr. Idag har vår stora fotbollsfamilj 
vuxit till ett trettiotal föreningar, som vi 
sponsrar. Jag vill framför allt lyfta fram 
fyra fokusområden; utbildning av kvinnliga 
fotbollsledare, sommarfotbollsskolor, bidrag 
till läxhjälp och sociala fonden. De sociala 
fonderna ger ett extra stöd till familjer som 
inte har råd med medlemsavgiften. På så sätt 
ger vi ännu fler unga tjejer möjligheten att 
få spela fotboll och slår därmed ett slag för 
jämställdhet, integration och mångfald. 

I vår nya fotbollsrapport får du bland annat 
läsa om några av våra klubbar och hur vi 
tillsammans ger fler flickor möjligheten att bli 
en del av fotbollens fantastiska värld. 

Välkommen in i matchen!

Johan Tengelin 
VD, Magnolia Bostad 

Målen som  
förändrar liv

Ord från VD

3 tips för företag som vill sponsra
Välj samarbete med omsorg
För att ert samhällsengagemang ska kännas 
naturligt, se till att utgå från företagets 
egen affärs- och hållbarhetsstrategi. Välj en 
samarbetspartner som har en samsyn kring 
värderingar och sätt upp ett gemensamt mål 
för satsningen. Det kan till exempel handla 
om hur ni tillsammans kan få fler tjejer att 
idrotta. 

Bygg relationer 
För ett framgångsrikt sponsorskap krävs 
en långsiktig investering i tid, pengar och 
framför allt engagemang. Bygg personliga 
relationer med er samarbetspartner och 
anordna gärna gemensamma aktiviteter. 

Engagera personalen
Att arbeta på ett företag som gör gott 
skapar stolthet internt och kan få människor 
att trivas ännu bättre på sin arbetsplats. 
Sprid sponsorskapet i hela organisationen 
och kommunicera tydligt om syftet. 
Låt medarbetarna engagera sig och bli 
ambassadörer för er satsning. 

Magnolia Bostad. Fotbollbarhet 2022.  3



Emre Gürler, eldsjäl

Hur kan en fotboll  
förändra samhället?

– Vi som allsvensk fotbollsklubb vill visa att en 
fotbollsklubb kan ta ett stort samhällsansvar 
i tuffa nutida frågor som ensamhet, 
långtidsarbetslöshet och inkludering, där vi 
arbetar med människor i åldrarna 8 år till 98 
år. Vi vill vara en relevant, modern och viktig 
kraft inte bara i Södermanland utan även i 
hela Sverige. På och utanför fotbollsplanen. 

– Det är ett väldigt tufft och långsiktigt 
jobb som aldrig tar slut. Det gäller att vara 
besjälad av dessa frågor. Men med hjälp 
av bolag som Magnolia Bostad som har 
värderingsgrunderna på rätt plats så blir 
arbetet mycket enklare. 

– Magnolia Bostad imponerar på mig. Ni har 
inte bara stöttat oss väldigt länge, ni lever 
verkligen ”Walk The Talk”, vilket är svårt då 
hållbarhetsfrågorna är väldigt komplexa 
att ta sig an. Nyckeln för att lyckas i sitt 
hållbarhetsarbete är att förstå det holistiska 
synsättet, att saker sitter ihop och försöka 
finna själva ”klistret” av partners från alla 
sektorer i samhället. Ensam är aldrig stark!

– Magnolia Bostad är en förebild när 
det gäller att stötta damfotbollen såväl 
nationellt som oss i Eskilstuna United.  
Jag ser verkligen fram emot att fortsätta 
utveckla vårt samarbete. Gemensamt kan 
Magnolia och United inspirera andra företag 
både när det gäller jämställdhetsfrågor 
och modern sponsring. Vi kan de facto  
affärsutveckla tillsammans för att 
gemensamt glidtackla de globala målen!

Eskilstuna United var en av de första klubbarna i 
Magnolia Bostads fotbollsfamilj. Idag sponsrar vi 
både fotbollsklubben och Hjärta United. 
Emre Gürler, tidigare hållbarhetsansvarig 
hos Eskilstuna United, berättar om lagets 
hållbarhetsarbete och om samarbetet med  
Magnolia Bostad.
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        Detta är Hjärta United 

• Care United – initiativet kom 2017 från 
A-lag spelarna själva och utgjorde starten 
av föreningen Hjärta United. Spelarna ville 
hjälpa människor och började med att 
bekämpa ensamhet på serviceboenden i 
Eskilstuna. Idag fungerar A-lagspelare som 
extraresurser och medmänniskor för äldre. 

• Work United – arbetsmarknadsprojekt 
där långtidsarbetslösa personer matchas 
mot sponsorföretagens kompetensbehov. 
Work United har hittills fått ut 50 
personer i arbete. 

• Reflect United – utbildningsplattform 
där ungdomsspelare tränas i 
värderingsövningar. 

• Girls United – integrationsarbete på 
skolor. För tjejer mellan 8 och 15 år i 
socioekonomiskt utsatta områden i 
Eskilstuna. 

• Sommarlovsfotboll för barn och ungdomar 
ledda av A-lags- och akademispelare. 
Under 2021 Investerade Eskilstuna United 
1 000 arbetstimmar under nio veckor med 
sommarlovsfotboll. 

• Rosa Bandet-matchen - Bidrar till 
bröstcancerforskningen, har spelats varje 
år sedan 2015.

• JAG2030 - jämställdhetsupprop som 
lett till att fotbollsklubben skapat en 
yrkeshögskoleutbildning, Eskilstuna 
Chefsakademi, som utbildar kvinnor i 
olika branscher gällande jämställdhet, 
affärsmannaskap och individuell 
coachning. Eskilstuna United var som 
enda idrottsförening nominerad till 
Svenska jämställdhetspriset 2022. 
Svenska Jämställdhetspriset är en 
nationell utmärkelse som varje år delas ut 
till en aktör som aktivt arbetar för ett mer 
jämställt samhälle.
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David Ekholm, forskare

”För att skapa integration räcker 
det inte med att kasta ut en boll”

– Idrotten har en stor betydelse för 
lokalsamhället och de människor som 
bor och verkar där. Och det gäller även i 
utsatta områden som präglas av stora 
sociala och ekonomiska utmaningar. Med 
sitt sociala engagemang skapar Magnolia 
Bostad möjligheter för barn och unga i olika 
stadsdelar att få delta i föreningslivet. Att 
delta i idrott kan också vara ett sätt att delta 
i samhället – idrotten är en del av samhället, 
menar David. 

Fotbollsspelaren som blev forskare

För David har föreningslivet varit en viktig 
del av uppväxten. Han började spela fotboll 
i Linköping som 6-åring, i Vikingstad SK och 
senare i Malmslätts AIK. Han har också haft 
olika uppdrag som ledare och tränare och sett 
idrottens sociala betydelse i de verksamheter 
han varit en del av. Idag har han ställt 
fotbollsskorna på hyllan, men intresset för 
idrott har han med sig i sin roll som forskare. 

– I min forskning studerar jag hur idrott 
används i välfärdsstaten som ett sätt 
att komma till rätta med sociala problem 
och åstadkomma förändring. Det blir allt 
vanligare att använda idrott som ett verktyg 
för sociala ändamål, både internationellt och 
i Sverige. Ofta sker det i samverkan mellan 
kommuner, idrottsföreningar och andra 
samhällsaktörer.

Idrott som verktyg mot utanförskap

Även om satsningar på föreningsliv för 
med sig mycket gott, så är det inte helt 
oproblematiskt att se idrott som en lösning 
på sociala problem, menar David. I sin 
forskning har han vridit och vänt på frågan.  

– Idrott i sig leder kanske inte till integration. 
Däremot kan föreningslivet öppna dörren till 
möten mellan människor från olika bakgrund 
och samhällsgrupper. Men om det ska leda 
till integration måste dessa möten präglas av 
jämlikhet och ömsesidighet. 

Fotboll på lika villkor

Som grund till sin forskning har David bland 
annat studerat det växande fenomenet 
midnattsfotboll, där barn och unga från 
socialt utsatta områden får möjlighet 
att träffas på helger och spela fotboll 
tillsammans. Men han har också studerat 
liknande aktiviteter, särskilt för tjejer. 

I Davids forskning finns exempel på när barn 
och unga som deltagit i sådana aktiviteter 
varit med i tävlingar och matcher med lag 
från andra samhällsgrupper. Då kan de möten 
som sker i idrotten få andra innebörder än 
vad som ofta eftersträvas. 

Kan en fotboll förändra samhället? Absolut, menar vi på Magnolia 
Bostad. Som engagerade sponsorer till tjej- och damfotbollslag 
runt om i Sverige har vi med egna ögon fått uppleva hur fotbollen 
kan bli ett verktyg för demokrati, jämställdhet och integration. 
För att ytterligare förstå idrottens roll i samhället och bredda vårt 
perspektiv kontaktade vi  David Ekholm, som forskar inom socialt 
arbete och välfärd. 
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”Fotbollbarhet står för vår satsning 
på tjej- och damfotboll.

Vi vill främja väsentliga 
hållbarhetsfrågor som trygghet, 
jämställdhet, integration och 
hälsa genom att bidra till ett ökat 
deltagande bland tjejer och damer i 
sport och föreningsliv. 

Genom att rikta stöd till utbildning 
av kvinnliga ledare önskar vi bidra till 
jämlikhet och att skapar förebilder.

Genom stöd till läxhjälp och 
sommarfotbollsskolor önskar vi bidra 
till en ökad integration. 

Genom stöd till fotbollföreningars 
sociala fonder vill vi möjliggöra för 
fler att vara med.” 

Filippa Strandänger, 
Hållbarhetschef, Magnolia Bostad  

– I sådana möten blir ojämlikheten uppenbar. 
Vissa föräldrar skjutsar i stora bilar, spelarna 
har reklam på tröjorna och matcherna får 
ojämnt resultat. Därför räcker det inte med 
att bara kasta ut en boll och tro att man 
löst integrationsfrågan. För att lyckas skapa 
integration på riktigt krävs det att möten 
sker på likartade villkor. Men det kan också 
handla om att hitta former för att tona ner 
tävlingsmomentet och istället fokusera på 
samarbete, menar David. 

Magnolia Bostad slår ett slag för flickorna

Forskningen visar tydligt att det är svårare 
att engagera tjejer med utländsk bakgrund 
i föreningslivet. Vid de tillfällen då David 
studerat midnattsfotboll på plats har många 
tjejer varit där och tittat på, men det är 
väldigt få som själva har deltagit på plan. 

– Ofta blir killars deltagande en norm inom 
idrott och aktiviteterna formas i relation 
till det. Därför är det viktigt att lyssna på 
tjejernas viljor och låta aktiviteterna vägledas 
av de som man vill ska delta, säger David.

David Ekholm 
Ålder:  41

Gör:  Universitetslektor och docent 
vid Linköpings universitet samt 
redaktör och medförfattare till 
boken ”Idrottens kraft? – Ungas 
livsvillkor och ojämlikhetens 
problem i en segregerad stad”.

Forskar inom:  Socialt arbete och välfärd. 

Favoritsport:  Fotboll och bordtennis

Bästa 
fotbollsminne:  Finalvinsten i ICA-handlarnas Cup 

1990, 5–1 till Vikingstad SK mot BK 
Derby.
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Fotbollbarhet

Magnolia Bostads  
Fotbollsindex 2022

Hur ser förutsättningarna ut för de 
olika fotbollsklubbarna vi samarbetar 
med över hela Sverige? Vi har frågat 
dem om hur de ser på läget för tjej-  
och damfotbollen.

Antal lag totalt och i genomsnitt:

238 
12 lag/klubb

319 
13 lag/klubb

Tjejer/kvinnor

Killar/män

2021 2022

346 
16 lag/klubb

440 
19 lag/klubb

Det finns

37%
fler herrlag än damlag bland föreningarna.
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”Jag har nära kontakt med alla våra 
fotbollsklubbar – från norr till söder. 
Det är intressant och inspirerande 
att lyssna på klubbarna, deras 
utmaningar och hur de jobbar.

Särskilt spännande är det att se hur 
sommarfotbollskolorna har vuxit. Första 
året nådde vi ett 30-tal tjejer. Sommaren 
2022 sponsrade vi i åtta sommarfotbollsskolor 
där drygt 800 barn deltog runt om i landet. 
Fantastiskt!”

Julie Gardinier, Projektledare och kontaktperson för klubbarna

Antal spelare 
totalt och i genomsnitt:

2021 2022

9 220 
439 spelare/klubb

10 070 
402 spelare/klubb

5 367  
256 spelare/klubb

6 851  
274 spelare/klubb

+5%
Andelen kvinnliga spelare har ökat 
från 37% till 42% jämfört med 
förra året.  
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Vi ska bidra till 
rörelseglädje genom 
fotboll. Vi har något för 
alla – en fotbollsskola för 
5–6-åringar, motionslag 
för 35 åringar och 
gåfotboll för 70+:are.

Klubben arbetar 
aktivt för att öka 
kunskapen kring kost 
och skadeförebyggande 
arbete.

Ju längre ungdomar 
fortsätter att idrotta, 
desto större chans till 
en hälsosam livsstil även 
framöver.

Via Magnolias stöd 
får fler barn och unga 
möjlighet att spela 
fotboll.

Några röster  
från föreningarna
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”Magnolia Bostad vill vara en aktiv sponsor med engagerade 
medarbetare. När bolaget har ett projekt på gång i min region 
samlas hela teamet för att tillsammans se över vilka klubbar 
vi känner till i området. Därefter tar vi ett gemensamt beslut 
om vilken klubb vi vill sponsra. Idag är vi bland annat stolta 
sponsorer till Eskilstuna United, IFK Kalmar, QBIK i Karlstad, 
Lindö FF i Norrköping och Örebro SK.”

Magnus Ericson, Regionchef Mitt

Fotbollbarhet

Hur bidrar initiativet till ökad integration?

2021 

2022 7,04,4
7,3 4,32021 

2022

30%
  av ledarna är kvinnor. 

Antal ledare  
totalt och i genomsnitt:

Antal spelare per ledare:
2 072 
99 ledare/klubb

2 274 
95 ledare/klubb

740  
35 ledare 

/klubb

972  
42 ledare 

/klubb

Föreningen har alltid behandlat alla lika och har uttrycket 
”Alla är Olika, Olika är Bra”

Tjejer/kvinnor

Killar/män

12. Magnolia Bostad. Fotbollbarhet 2022.



”I min roll får jag möjligheten att berätta om 
Magnolia Bostads fotbollsengagemang för olika 
kommuner och partners. Men också att beskriva 
vårt sociala arbete i de markanvisningstävlingar 
och anbud vi deltar i. Mitt intryck är att intresset 
är stort och att många ser den nytta vi gör.”

Ulrika Coster, Affärsutvecklare Region Väst   

Är det enkelt eller svårt att  
attrahera nya tjejer till fotbollen?

svarade att det är svårt eller mycket svårt 
att attrahera nya tjejer till fotbollen 

(Jämfört med 24% som svarade att det var enkelt  
eller mkt enkelt. 36% svarade varken eller)

40%
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90% av klubbarna svarar att Magnolia Bostads bidrag  
har stor eller mycket stor betydelse för klubben

Fotbollbarhet
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90% av klubbarna svarar att Magnolia Bostads bidrag  
har stor eller mycket stor betydelse för klubben

Fotograf: @matsborgsfoton
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”För att skapa förutsättningar för ett hållbart arbete har 
vi på bolaget upprättat en uppförandekod som präglar 
vårt arbete i alla led, både internt och externt. Koden 
är upprättad och baserad på våra värderingar 
och vårat hållbarhetsarbete. Alla våra 
fotbollsklubbar tar del av och förbinder 
sig att följa uppförandekoden. Enkelt 
förklarat är det riktlinjer för hur både 
våra partners och vi som företag 
ska förhålla oss till varandra och 
vår omvärld.”

Anna Sjölin, Bolagsjurist

52% instämmer att tjejer 
som spelar fotboll  
lägger av tidigare än 
killar. 

Fotbollbarhet
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%   
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Klubbens arbete betyder mycket för…  

Vilken är den viktigaste åtgärden för att behålla tjejerna inom föreningslivet?

Duktiga ledare är den enskilt viktigaste åtgärden för att behålla 
fotbollstjejernas intresse menar föreningarna. 
Därefter kommer fler kvinnliga förebilder och roliga aktiviteter utanför planen.

0

20

40

60

80

100
%

Duktiga ledare Fler kvinnliga 
förebilder

Roliga kringaktiviteter 
utanför planen

Läger Fadderverksamhet Annat

80% 76% 44% 24% 16% 16%

Ökad integration

Ökad trygghet

Ökad mångfald

Bättre hälsa

               92%

               84%

72%

72%

Vi ser att klubbens arbete betyder mycket för att öka integrationen 
och tryggheten i området.
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Några röster  
från föreningarna
Fotbollen ska vara ett 
tryggt rum.  
I varje lag har vi en 
värdegrunds-ledare som 
utbildar och följer upp – 
både hos spelare, ledare 
och föräldrar.

Vi jobbar med SLIT: 
Starkt Ledarskap I 
Trygga miljöer.

Vi utbildar varje år alla 
ledare och personal i 
Barnkonventionen.

Våra värdegrunder 
bygger på att alla får 
vara med och spela – 
oavsett fotbollskunskap. 
Alla behandlas lika, 
oavsett kön, etnisk, 
religiös och sexuell 
läggning.

Magnolia Bostad. Fotbollbarhet 2022.  19



Elvira Liljeroth, Spelare

”Mitt mål är att ta mig till  
de stora ligorna”
Elvira Liljeroth har älskat fotboll så länge hon kan 
minnas. Med en pappa som är tränare för Huddinge IF 
var fotbollen en stor del av uppväxten. Som femåring 
blev Elvira en del av klubben och idag drömmer hon 
om att en dag kunna satsa heltid på fotbollen.  

En del av klubben sedan barnsben

Som tränarens dotter fick Elvira ofta hänga 
med till träningar och matcher. Idag klappar 
hennes hjärta starkt för Huddinge IF och 
laget F15 som tränas av pappa Fredrik. 

– Det är kul att ha pappa som tränare, för han 
ställer höga krav på mig. Då anstränger jag 
mig mer och blir ännu bättre. Samtidigt är det 
viktigt att tränarna lyssnar på oss spelare och 
visar omtanke så att vi inte blir överbelastade. 
Och det är pappa bra på, säger Elvira. 

Mål att minnas

Enligt Elvira är det bästa med fotboll att 
spela matcher. Hon gillar utmaningen på 
planen och spänningen som infinner sig 
före matchstart. Ett av hennes bästa 
fotbollsminnen var när hon gjorde mål mot 
Hammarby förra året. 

– Det kändes speciellt. Vi ville verkligen vinna 
mot dem och tog hem matchen med 4–1. 

Passion och planering

Fotbollen tar upp en stor del av Elviras 
vardag. Laget tränar tre gånger i veckan 
och många helger är det match. Men Elvira 
upplever aldrig fotbollen som något jobbigt. 

– Det är alltid kul, även om det tar mycket 
tid. Men jag behöver planera min fritid mer än 
andra i min ålder. Till exempel planerar jag in 
när jag ska plugga och träffa kompisar, så att 
det inte ska krocka med fotbollen.

Fotboll bygger både laget och jaget 

Många unga tjejer vittnar om att fotbollen 
har gett dem bättre självkänsla. Och Elvira 
är inget undantag. Tack vare sporten har hon 
blivit mer säker på sig själv och bättre på att 
hantera känslor. 

– Fotbollen har stärkt mig. När jag var yngre 
var jag lite mer osäker, men nu vågar jag ha 
en åsikt och stå för den. Om jag är arg eller 
ledsen är det skönt att spela, för då fokuserar 
jag på något annat och mår mycket bättre. 

Elvira Liljeroth
Ålder:   14

Spelar:   Huddinge IF

Framtidsdröm::  Fotbollsproffs

Bästa fotbollsminne:  Att sitta i publiken och se  
 Arsenal spela i London
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”Börja spela fotboll för att du 
själv vill det, inte för att din 
kompis gör det. Det ska vara 
roligt!”

– Elvira Liljeroth, fotbollsspelare
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Magnoliapriset går till  
tjejer med extra stort hjärta  
för laget 

Intervju med Stattena IF och IS Halmia

Stattena IF grundades 1922 och firar 
hundraårsjubileum i år! Klubbens damlag bildades 1971 
och lyckades snabbt ta sig upp i högsta serien. Laget 
spelade i Damallsvenkan i 13 säsonger.

Stattena IF

Ort:   Helsingborg 
Antal medlemmar: 500 
Fotbollbar sedan: 2017 

Intervju med Anna Nilsson,  
ansvarig för flick- och damfotboll i 
styrelsen på Stattena IF.  

100-åring som satsar på damerna

Stattena IF är en klubb som satsar stenhårt 
på tjejerna. I drygt 50 år har deras damlag 
varit mer framgångsrika än herrarna.  

– Det händer som alltid mycket kring flick- 
och damlagen på Stattena IF. Under våren 
har de fått både fler spelare och ledare. Nu 
fortsätter vi bygga damsidan ännu starkare 
för framtiden, säger Anna. 

Magnoliapriset ger extra motivation 

För att fira jubileet planerar nu klubben två 
större event. Ett för ungdomsspelarna under 
tidig sommar och ett för den vuxnare delen 
av föreningen i slutet av sommaren. Vid 
festligheterna ska det årliga Magnoliapriset 
delas ut till två damspelare som särskilt har 
utmärkt sig. 

– Magnoliapriset tilldelas två tjejer som med 
stort engagemang och hjärta har stärkt 
laget under året. För att vinna priset krävs 
det att du är en bra kompis, medspelare och 
ledare. För oss handlar inte fotboll om att 
prestera bäst på planen. Med stipendiet från 
Magnolia Bostad vill vi istället lyfta de tjejer 
som gör mest för laget.  
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”Halmia Dam  
ska bli bäst i stan” 

Intervju med Annika Petersson,  
marknadsansvarig på IS Halmia.

En målinriktad klubb

Halmstad har idag fyra damlag i Div 1. Just 
nu satsar klubben starkare än någonsin på 
sina tjejer med ett nytt projekt som de kallar 
”Halmia Dam bäst i stan”. 

– Målet är att bli bäst i Halland med siktet 
att gå upp i eliten nästa år, säger Annika. 

Fler tränare bygger damlaget

För att bli ännu starkare på damsidan har 
nu IS Halmia byggt upp staben kring tjejerna 
med en ny organisation och fler tränare. 
Dessutom har de anlitat en agent som ska 
rekrytera nya stjärnskott och bygga lagen 
ytterligare. 

– Stödet från Magnolia Bostad, som är 
huvudsponsor för vår damverksamhet, har 
varit ovärderligt. Tillsammans har vi gjort den 
här satsningen möjlig.  

IS Halmia

Ort:   Halmstad 
Antal medlemmar: 400 
Fotbollbar sedan: 2018 

IS Halmia är inte bara Halmstads största 
damförening. De var även först på bollen. 
Redan 1970 startade de sin damverksamhet. 
Och idag spelar de i division 1 med siktet 
inställt mot eliten. 
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Fotboll som bygger broar  
och skapar mening 

Intervju med Karolina Lindgren,  
styrelsemedlem, tränare och ungdomsansvarig i QBIK, 
Karlstad.

Integration – en hjärtefråga

QBIKs vision är att alla ska känna sig välkomna. Även de som idag 
står långt ifrån föreningslivet. Nyligen gjordes en undersökning som 
visar att klubben har få spelare från en viss skola i en socioekonomisk 
utsatt del av Karlstad. Det blev starten på ett nytt integrationsprojekt 
i samarbete med skolan. Syftet är att ge fler tjejer med utländsk 
bakgrund chansen att komma in i föreningslivet.

– Projektet vänder sig framför allt till tjejer 6–9 år. Vi ger dem en 
möjlighet att komma till oss direkt efter skolan och prova på att spela 
fotboll tillsammans. Det är helt gratis och vi bjuder på mellanmål 
innan träningen, berättar Karolina. 

Alla är välkomna!

I Sveriges starka föreningstradition är unga tjejer med utländsk 
bakgrund underrepresenterade. Som nyinflyttad i Sverige kan det 
vara svårt att veta hur man ska gå till väga om ens barn vill börja 
spela fotboll. Men det kan också handla om språkliga, kulturella och 
ekonomiska barriärer. 

– Vi vill göra det enkelt att upptäcka fotbollen och bli en del av vår 
gemenskap, oavsett vilka förutsättningar man har. Om vissa familjer 
inte har möjligheter att skjutsa och hämta från träningar och matcher 
så finns det många i föreningen med bil som kan ställa upp. Vi 
diskuterar även möjligheten om vi, med hjälp av våra sponsorer, kan 
subventionera medlemsavgifterna för de tjejer som vill fortsätta spela 
fotboll efter provperioden. 

QBIK

Ort:   Karlstad 
Antal medlemmar: 350 
Fotbollbar sedan: 2018 

QBIK står för Qvinnornas Bollidrottsklubb och är en fotbollsklubb 
bara för tjejer. Tjejer som vågar ta för sig. Tjejer som är stolta. 
Tjejer som entusiasmerar och respekterar varandra. 
Nu vill klubben ge ännu fler tjejer chansen att bli en del av 
fotbollens gemenskap. 

Karolina tipsar!

Lek som stärker både 
jaget och laget
Ge spelarna varsin boll och låt dem driva 
bollen med sig över planen. När ledaren 
säger stopp ska spelarna ställa sig vid 
närmaste lagkamrat och hitta något som 
de har gemensamt. Det kan t ex vara allt 
från att man gillar tacos till att man har 
samma skostorlek. 

På så sätt kan laget lära känna 
varandra bättre och spelarna kan lyckas 
överbrygga eventuella olikheter.

Intervju med QBIK

24. Magnolia Bostad. Fotbollbarhet 2022.



Ett steg framåt 

Som en del av projektet har klubben utbildat 
alla sina ledare inom integration och 
inkludering genom Svenska fotbollförbundets 
initiativ ”Ett steg framåt”. Under utbildningen 
har ledarna bland annat fått lära sig om 
hur man kan väva in värdegrundsövningar i 
träningen som stärker spelarnas självkänsla.  

– Genom att jobba aktivt med 
värdegrundsarbete under träningarna får 
vi spelarna att känna sig trygga, sedda och 
inkluderade, menar Karolina. 

Lyckad premiär

I slutet av april hade klubben sin första 
provträning i projektet. 

– Det blev en fantastisk uppslutning med 30 
nya tjejer! Alla var så glada och tränarna fick 
kramar efteråt. Nu hoppas vi på att många 
av dem väljer att fortsätta spela och vara en 
del av vår stora fotbollsfamilj, säger Karolina. 
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Intervju med IFK Östersund
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Intervju med Jan Sörlin,  
fd ungdomstränare i IFK Östersund 
som numera hjälper föreningen med 
sponsorer och samarbetspartners.

Resor som skapar gemenskap

Precis som många andra klubbar har IFK 
Östersund länge brottats med hur man får 
tjejer att stanna kvar i föreningslivet när de 
blir äldre och skolan tar allt mer tid. Förutom 
att satsa på duktiga ledare och erbjuda bra 
träningstider ser klubben även till att göra 
roliga saker tillsammans. Som till exempel 
att åka till Stockholm och spela matcher mot 
andra lag som förberedelse inför kommande 
tävlingssäsong. 

– Många av tjejerna ser resorna som en 
morot för att fortsätta med fotbollen. Med 
bidraget från vår sponsor Magnolia Bostad 
har nu damlaget råd att hyra buss med 
professionell chaufför till sina seriematcher i 
olika städer, berättar Jan. 

Fokus på fotboll och laganda

Tidigare har tjejerna själva fått kämpa hårt 
för att få ihop pengarna till busshyra med 
olika arbetsinsatser. Jan beskriver att det var 
tufft för dem att kombinera skolarbetet och 
träningen med att dessutom behöva arbeta 
extra på fritiden. 

IFK Östersund

Ort:   Östersund 
Antal medlemmar: 1 400 
Fotbollbar sedan: 2021 

“Resorna blir en morot  
för tjejerna att  
fortsätta med fotboll”

Ena helgen är det match i Luleå. Nästa helg bär det 
av till Sundsvall. Det är fullspäckat schema för IFK 
Östersunds damlag. 
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Ett långsiktigt  
engagemang sedan 2016

Fotbollsfamiljen växer. Här har vi samlat ett axplock 
av de viktigaste händelserna sedan starten.

År 2016 etableras en tanke hos Magnolia 
Bostad: Hur kan vi stötta samhället på de orter 
vi är verksamma på? Tanken föll på fotboll, en 
fantastisk sport. Den samlar människor med 
olika bakgrund, skapar gemenskap och är en 
väg in i samhället. Det ville vi vara en del av. 
Vårt samarbete med fotbollsklubbar handlar 
dels om att vi, som samhällsaktör, vill ta vårt 
ansvar och bidra till bättre hälsa och välmående 
bland unga människor. Dels vill vi bidra till både 
ökad integration och bättre jämställdhet på de 
orter där vi verkar.

Vi börjar ringa runt till klubbar  och 
reaktionerna blir väldigt olika. Många tror  
att vi skojar när vi säger att vi bara vill 
sponsra tjejer.  

En person lägger till och med på luren.  
Samtidigt blir många glada, men lite 

förvånade. Men vi menar allvar och blir 
huvudsponsor till Ronjabollen som drivs av 
Sevana Ghadimi. Dessutom börjar vi sponsra 
vår första elitklubb, Eskilstuna United DFF 
och även Hjärta United.

2018 delas det nyinstiftade Magnolia Bostad-
stipendiet ut till Stattena IF. Stipendiet 
tilldelas två tjejer som med stort engagemang 
och hjärta hade stärkt laget under året. 

Samma år blir vi huvudsponsor till IS Halmia  
för klubbens damverksamhet och integrations- 
projektet ”Fotboll utan gränser”. Förutom 
fotboll arbetar projektet även med tjejers 
självkänsla och gemenskap. Projektet 
genomförs i samarbete med Halmstad 
kommun och har även till uppgift att utbilda 
ledare.

Vi välkomnar Örebro SK Ungdom. Plugga 
först, träna sen är den enkla men briljanta 
idén bakom Studiehjälpen. 

Projektet har startats på initiativ av Örebro 
SK Ungdom och hjälper ungdomar att planera 
och få ihop vardagen. 

I maj 2019 anordnar Magnolia Bostad 
en fartfylld och rolig cup tillsammans 

1

8
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Fotbollsfamiljen 2022

Antal klubbar
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med Nynäshamns IF, med syfte att öka 
intresset för fotboll bland tjejer. Dagen blir 
en riktig succé med strålande sol och 270 
fotbollstjejer på plan.

Med början under 2020 går vi också in med 
medel till föreningarnas sociala fonder. På så 
sätt bidrar vi till att fler barn och ungdomar 
ska kunna spela fotboll på lika villkor.

Vi börjar också sponsra ytterligare två 
viktiga områden: sommarfotbollsskolor och 
utbildning av kvinnliga ledare.

Tillökning i fotbollsfamiljen! 2021 säger vi 
välkommen till fem nya klubbar. Ett särskilt 
varmt välkommen säger vi till Södertälje FK 
som återupptar samarbetet efter ett års 
uppehåll. Tillsammans vill vi nu satsa på att 
bygga upp fotbollen i Södertälje. I år inför 
föreningen två sommarfotbollsskolor och en 
träningsgrupp för tjejer.

Sommaren 2021 sponsrades åtta 
sommarfotbollsskolor där drygt 800 barn 
deltog runt om i landet.

Numera fokuserar vi framför allt på fyra 
fokusområden inom vår sponsring: utbildning 
av kvinnliga ledare, sommarfotbollsskolor, 
läxhjälp och stöd till föreningarnas sociala 
fonder för att fler ska kunna fortsätta med 
sin fotboll.

19

23

28
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Sevana Ghadimi, grundare TRIS och Ronjabollen

5 tips till företag  
som vill göra skillnad

Integrationsfrågan måste drivas från många 
olika håll samtidigt om vi ska lyckas. Här spelar 
näringslivet en viktig roll menar Sevana Ghadimi, 
grundare av både TRIS och Ronjabollen. Här delar 
hon med sig av 5 tips till företag som vill ta ett 
aktivt ansvar för att bidra till ökad integration och 
jämställdhet i samhället.

Ronjabollen, grundat 
2014, arbetar med 
jämställdhets- och 
integrationsfrågor 
för unga tjejer med 
utländsk bakgrund. 
Ronjabollen är ett 
första steg att tidigt 
etablera fotbollsin-
tresse för dessa 
tjejer som annars 
inte har en naturligt 
ingång till idrotten. 
Träningen fokus-
erar på lek, glädje 
och rörelse. Men 
man arbetar också 
med värderings-
grundsövningar, 
med viktiga frågor 
som jämställdhet, 
demokrati och mång-
fald. Målgruppen är 
tjejer 8–15 år.

Det som började som ett framgångsrikt 
fotbollsprojekt för unga tjejer i Sevanas 
hemstad Uppsala har vuxit och har nu börjat 
spridas till fler städer, bland annat Eskilstuna 
och södra Stockholm.

– Som företagare kan du dra ditt 
strå till stacken och samtidigt vinna 
konkurrensfördelar, säger Sevana Ghadimi. 
Genom att bidra till initiativ som exempelvis 
Ronjabollen går näringslivet före och visar att 
man har en viktig roll som samhällsaktör. 

Sevana var tidigare hållbarhetsansvarig 
på Svenska Fotbollförbundet men har 
nu gått vidare till en roll som konsult och 
hållbarhetsrådgivare. I sin nya roll ser hon 
på nära håll hur företag både vill och kan 
göra skillnad i frågor som rör integration och 
jämställdhet. Här delar hon med sig av sina 
tips och idéer till dig som vill att ditt företag 
ska ta mer aktivt samhällsansvar: 

1. Stöd integration och jämställdhets-
initiativ nationellt såväl som lokalt på de 
orter där ni verkar.

2. Skapa nystartsjobb eller instegsjobb till 
både ungdomar och deras föräldrar. 

3. Var konsekvent i din sponsring. 
Våga ställa krav som företag men tänk 
på att förändringar inte sker över en natt. 
Skriv därför långsiktiga sponsringsavtal.

4. Skapa engagemang hos era anställda.  
Ge dem möjlighet att få vara mentor eller 
ledare för olika som ni sponsrar.

5. Låt era kunder och medarbetare få 
vara med och välja era hjärtefrågor, det 
bidrar till bättre sammanhållning och 
gemenskap i företaget, vilket på sikt 
också bidrar till bättre sponsring.
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Sevana Ghadimi 
Ålder:  35

Bor:  Uppsala

Gör:  Grundare av Ronjabollen samt TRIS som 
står för Tjejers Rätt I Samhället, en ideell 
organisation som arbetar aktivt mot 
hedersrelaterat våld och förtryck.

Övrigt:  Sevana började spela fotboll i Uppsala. 
Som 15-åring flyttade hon till USA för att 
studera och utvecklas inom fotbollen. På 
grund av en knäskada var hon tvungen att 
lägga fotbollsskorna på hyllan och utbildade 
sig inom genusvetenskap och integration.

Magnolia Bostad. Fotbollbarhet 2022.  31



Fotbollbarhet

”Jag hoppas att vi genom vårt arbete kan inspirera 
fler att engagera sig.”

Suzana Bossel

Suzana Bossel,  
Marknads- och 
kommunikationschef 
och Fredrik Holmström, 
Styrelseordförande och  
grundare Magnolia Bostad.
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”Vi vill bidra till  
ett bättre samhälle” 

– Allt började med att vår styrelseordförande 
Fredrik Holmström kallade mig och vår 
dåvarande VD till ett möte. På agendan stod 
hur vi som samhällsaktör kunde ta ett större 
ansvar och bidra till social hållbarhet på våra 
orter, säger Suzana Bossel, Marknads- och 
kommunikationschef på Magnolia Bostad. 

– Vi landade i att våra hjärtefrågor är mångfald 
och inkludering, jämlikhet och integration samt 
trygghet och hälsa. Dessa ledstjärnor skulle 
ligga till grund för hur vi skulle arbeta runt vårt 
samhällsengagemang. Vi valde att satsa på 
fotboll, en idrott som är tillgänglig för de allra 
flesta och som spelas i alla våra städer. Och vi 
valde att fokusera på tjej- och damfotboll då vi 
såg att den spelar en viktig roll men dessvärre 
lider av stor brist på resurser. På den vägen 
är det – idag är vi stolta sponsorer till ett 
trettiotal tjej- och damfotbollföreningar över 
hela Sverige, säger Suzana Bossel. 

Vi är starka tillsammans

– Ensam är inte stark, tillsammans med 
andra kan vi göra skillnad på riktigt. När jag 
grundade bolaget tillsammans med Andreas 
Rutili 2009 hade vi en tydlig vision om att 
utveckla moderna boenden och hållbara 
stadsdelar, berättar Fredrik Holmström, 
styrelseordförande i Magnolia Bostad. Men 
vi hade också en stark drivkraft i att göra 
gott utanför själva bolaget, att bidra till de 
samhällen där vi verkar på ett bredare plan, 
avslutar Fredrik Holmström.

Vill bara sponsra tjejer! 

Idag spänner vårt engagemang från 
småtjejer till elitklubben Eskilstuna United 
med plats i Damallsvenskan. Men när Suzana 
började ringa runt till föreningar möttes hon 
inte bara av positiva reaktioner. 

– Det var flera klubbar som trodde att jag 
skojade med dem när jag sa att vi bara ville 
sponsra tjejer. Det var till och med en som 
slängde på luren. Men jag ringde upp igen, 
berättar Suzana. Det samtalet ledde till att vi 
bidrog med matchställ till tjejerna, något de 
tidigare år ärvt från killarna.

Fotbollsfamiljen växer

Snart rullade allt fler klubbar in i 
fotbollsfamiljen. Varje gång bolaget etablerar 
sig på en ny ort engageras medarbetarna 
i den aktuella regionen och tillsammans 
kommer man fram till vilken lokal klubb man 
vill sponsra.

– Idag går vårt stöd till mycket mer än 
bara matchställ – allt från studiehjälp och 
antidrogarbete i fotbollsföreningens regi 
till mellis före träningen. Men framför allt 
fokuserar vi på utbildning av kvinnliga ledare, 
sommarfotbollsskolor, läxhjälp och att 
stödja föreningarnas sociala fonder för att 
få fler att kunna fortsätta med sin fotboll. 
Jag hoppas att vi med vårt arbete kan 
inspirera fler att  engagera sig utifrån sina 
förutsättningar, avslutar Suzana Bossel. 

Från en idé i ett mötesrum till en stor och växande 
fotbollsfamilj. Så gick det till när Magnolia Bostads 
sponsringsverksamhet föddes.
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Magnolia Bostads sociala samhällsengagemang

Magnolia Bostad utvecklar hyresrätter, bostadsrätter, 
samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i 
Sveriges tillväxtorter och storstäder. 
Vi verkar från Ystad i söder till Luleå i norr. Genom att 
delta i olika samarbetsinitiativ arbetar vi aktivt med 
mångfald, jämlikhet, integration, trygghet och hälsa. 
För oss handlar socialt ansvar om hur vi engagerar 
oss för en hållbar samhällsutveckling.

Våra åtta samarbetsinitiativ inom social hållbarhet

Fotbollbarhet

Min Stora Dag

BoTryggt 2030

Äldrekontakt

Ownershift

Her House

Mitt Liv

Spring För Livet
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Magnolia Bostad 
Sturegatan 6 

Box 5853 
102 40 Stockholm

magnoliabostad.se


