


Vad är Plus 10 000?

Plus 10 000 är SvFFs rikstäckande initiativ för att öka antalet tjejer 
och kvinnor som ledare och tränare inom svensk fotboll. Målet är 
att tillsammans inspirera och stimulera så att fler kvinnor blir 
fotbollsledare i olika positioner på och utanför planen som tränare, 
domare, styrelse- och kommittéledamöter, i ordförandepositioner 
och ledningsgrupper samt andra roller i klubbar och föreningar.

Initiativet har som målsättning att :

• På fem år (2018–2023) rekrytera 10 000 nya tjejer och kvinnor 
som fotbollsledare

• Skapa ännu bättre förutsättningar och möjligheter för tjejers och 
kvinnors deltagande i olika roller inom fotbollsrörelsen

• Fotbollen växer! Damfotbollen växer ! Vi vill se till att det 
kommer fram fler kvinnor som ledare i samma takt 

• Vi vill att fler tjejer ska känna sig välkomna och hörda

• Plus 10 000 en fråga som involverar både kvinnor och män



Göteborgs Fotbollförbunds fokusområden

• Become a referee

Öka antalet domare som är kvinnor 

Mål: 24 kvinnliga domare. (Jämfört med 12 kvinnliga domare år 2019)

• Become a leader

Öka antalet tränare som är kvinnor

Mål: Kompetenshöjande insatser & bibehålla antalet kvinnliga ledare. (2019=497 registrerade i Fogis)

• Join a team

Öka antalet flick- och damlag i utsatta områden

Mål: 10 nya flick- och damlag. (1-2 lag per område)



Särskilt fokus inför, under och efter UEFA Women´s
Champions League finalen i Göteborg 2021

Den 16 maj 2021 spelas en av fotbollsvärldens mest 
prestigefulla matcher på Gamla Ullevi i Göteborg - finalen 
i UEFA Women´s Champions League.

I samband med evenemanget i Göteborg görs flera 
insatser för att ge kraft och energi till den lokala 
fotbollsrörelsen utifrån Göteborgs tre fokusområde inom 
plus 10 000. 

Finalen i UEFA Women's Champions League är en del i 
Svenska Fotbollförbundets och destinationen Göteborgs 
långsiktiga strategi att använda evenemang för att bidra 
till ett välmående samhälle inom hälsa och jämlikhet.



Become a referee

• Särskild Steg 1-utbildning för kvinnor 
som är intresserade av att bli 
fotbollsdomare 

• Kampanj i sociala medier i samarbete 
med förbilder på elitnivå 

• Utvecklande av faddersystem och 
mentorskap

• Inspirationsföreläsningar under 
Champions League-finalveckan



Become a leader
• Uppstart av nätverk för ledare och tränare som 

är kvinnor där deltagarna sätter tema, agenda 
och former. Nätverket har bland annat besökts 
av Champions League-finalsambassadören Lotta 
Schelin. 

• Kampanj i sociala medier i samarbete med 
förbilder på elitnivå

• Flera utbildningar med särskild inbjudan till 
kvinnor och med kostnadsfria platser. 

• Inspirationsföreläsningar under Champions 
League-finalveckan

• Samarbete med SvFF kring sändning av Inblick 
Blågult tema Jämställdhet som försnack i 
anslutning till den tv-sända finalmatchen.



Join a team 
• Fotbollsfestivaler tillsammans med skolor 

och föreningar i idrottssvaga och 
socioekonomiskt utsatta områden under 
Champions League-finalveckan. Via dessa 
fotbollsfestivaler vill vi lyfta fram tjejer och 
kvinnor från idrottssvaga områden som 
ledare och förebilder och inspirera unga 
tjejer att börja spela fotboll.

• Planerad kampanj i sociala medier.

• Planerad challenge i appen Min Fotboll med 
målgrupp unga tjejer. 


