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Kampen mot kriminaliteten 
För tio år sedan vädjade Göteborgs kommun till Hector  Valeria att göra någonting åt 

oroligheterna i Länsmansgården. Lösningen blev fotbollsklubben Solväders FC, som 

idag har över 200 medlemmar från ett 40 -tal nationaliteter.  

Solväders FCs grundare och utvecklare Hector Valeria har för några dagar sedan genomgått en 

operation och är lite trött efter två dagars vilande. 

– Det blir lugnt idag också. Jag har bara två träningar idag, säger han. 

Han syftar förstås på ungdomslagen han är tränare för. Sedan starten år 2008 har Solväders FC 

utvecklats raskt och har idag, förutom A-lag, åtta lag med pojkar och flickor som Hector är ansvarig 

för.  

– Några av de äldre killarna i laget har börjat träna de yngsta pojkarna men annars är det bara 

jag som är tränare, fortsätter Hector. 

Idén att starta ett fotbollslag kom år 2008. Länsmansgården hade drabbats av många oroligheter som 

bilbränder och mord på kort tid. Då fick Hector frågan från Göteborgs kommun om det fanns något 

man kunde göra för ett tryggare område.  

– Alla ungdomar i området älskar fotboll, så det var enkelt, skrattar han. 

Hector Valeria flydde till Sverige från Chile med sin fru och sin första dotter år 1974. Med en gedigen 

bakgrund inom både fotbolls- och föreningslivet har han god kunskap som han nu förmedlar till 

ungdomarna. 

– Jag har bland annat jobbat med Gothia Cup i 25 år så jag har gott om kontakter och kunskap i 

hela Sverige, berättar han. 

”Det mest fantastiska de har gjort.” 
Väldigt noga för Hector är att hans spelare ska lämna området när tillfälle ges och uppleva, se och 

lära känna både nya delar av staden, och av Sverige. Han nämner en av de absoluta höjdpunkterna 

som ledare var när klubben åkte på fotbollscup till Piteå, i stället för att spela Gothia Cup som är den 

största drömmen för många unga fotbollsspelare. 

– 19 timmar med tåg. Det är de enda de pratar om de här resorna. Det är det mest fantastiska 

de har gjort. Se något helt annat än den här betongen. Se hus och lite annan natur, berättar 

han stolt. 

Passionerat berättar han om resorna klubben har gjort, och hur mycket det har påverkat 

ungdomarna. Han påpekar att fotbollen är mångas enda chans att få resa över huvud taget. 

– De första åren spelade vi bara bortamatcher till exempel. Jag vill att de ska ut och se, 

uppleva, säger han. 

Han berättar vidare om turneringen de själva har anordnat två år i rad, Poseidon Cup. De hade 

mängder med folk från hela staden på besök och han beskriver det hela som lyckat. I år blev 

turneringen dock inte av. På grund av en skottlossning i området ställde Hector in hela eventet med 

en gång. 
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– De enda som fortfarande ville komma var lag från närområdet. Det sista jag skulle göra är att 

anordna något bara för de. Jag vill att mina ungdomar ska möta folk från hela staden, och 

gärna fler städer, säger Hector. 

”Det hade kunnat fungera på fler.” 
Kriminalitet och oroligheter är något de flesta tänker på när de hör om Länsmansgården. Enligt 

Hector är det inte konstigt. Han betonar gång på gång kommunens bristande intresse över vad som 

händer i området och ger tydliga exempel. 

– De ringer mig från Stockholm och vill att jag ska komma upp prata. Ingen från Göteborg har 

någonsin ringt och frågat någonting. Det är konstigt, säger han bestämt. 

Han fortsätter vidare och berättar hur om de första lagen han hade. De är strax över 20-års åldern nu 

och inte en enda har fastnat i kriminalitet eller gäng. 

– Uppenbarligen funkar det jag gör, men utan resurser blir det svårt att göra mer. Det hade 

kunnat fungera på fler om vi hade varit fler personer inblandade i klubben säger han med en 

syrlig pik till Göteborgs kommun. 

Hoppas att föreningen lever vidare 
Han erkänner att han just nu inte har någon tydlig vision med Solväders FC. Det han hoppas mest på 

är att föreningen lever kvar när han går i pension. 

– Jag har ett par bra killar nu som tar mycket ansvar för klubben. Jag hoppas att de kan ta över 

efter mig. Då kan jag hålla mig i bakgrunden och baka bullar och ta det lugnare, skrattar 

Hector. 
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Arbetsrapport 
Det här har varit en intressant uppgift på många sätt. Både svår, lärorik och även väldigt givande. Till 

att börja var han nyss opererad så jag fick ingen bild av honom. 

Till att börja med var det väldigt svårt att hitta någon intressant person. Dels för att området är litet 

(drygt 5000 personer bor i Länsmansgården) och har otydliga gränser mot närliggande områden. 

Men även att det finns så lite på internet om området. Jag lyckades hitta Hector med hjälp av en 

bekant som berättade om laget.  

Något annat jag skulle haft med i planeringen är att ha en reservplan. Hector var tvungen att flytta 

intervjun, och allt blev väldigt stressigt. Jag hade förmodligen kunnat hitta någon annan att prata 

med men han verkade otroligt intressant så jag valde att intervjua honom ändå. 

Det har varit väldigt lärorikt på flera olika sätt. Hector hade mycket att berätta. Både han och det han 

gör tyckte jag var otroligt intressant, och hade detta skett under andra omständigheter hade jag velat 

sitta längre och lyssna på vad han hade att säga.  

Utöver att jag hittade Hector och hans intressanta projekt är jag, återigen, nöjd med hur bra 

intervjun gick. Både från mig och hans sida. Öppna, välformulerade frågor gjorde att vår intervju blev 

som ett samtal. Han berättade detaljerat och bra medan jag lyssnade uppmärksamt och ställde 

följdfrågor så att vi sällan behövde avbryta för ny fråga. Märkte att tystnad också kan få honom att 

utveckla sitt resonemang. 

Något jag behöver utveckla är mitt antecknande under intervjuer. Skulle behöva lära mig att 

anteckna betydligt med. Spelade även in hela samtalet men det tar lång tid att sitta och lyssna 

igenom gång på gång efter citat och intressanta historier man kanske har glömt bort. Hade jag lärt 

mig att anteckna hade mitt flyt i arbetet blivit bättre. 

Källor: 

Hector Valeria, 070-541 17 93 

https://www.svenskalag.se/solvadersfc 


