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Sammanfattning 

Denna studie undersöker damfotbollens bildande och utveckling under 1970-talet ur ett 

genusperspektiv, där kvinnorörelsen under samma tid präglade Sveriges jämställdhetsdebatt. 

Kvinnorna började ta sig in på arbetsmarknaden under 1970-talet där de kämpade för att bryta djupt 

förankrade genusnormer. På samma sätt bröt de sig in i den svenska idrottsrörelsens manliga arena, 

fotbollen. Undersökningsmaterialet för studien kommer från Forshaga Idrottsförening och 

Värmlands Fotbollförbund, vilket används som ett verktyg för att få fram hur damfotbollens 

bildande såg ut, hur de ekonomiska tillgångarna var för dam- respektive herrfotboll samt hur 

damfotbollen beskrevs i deras mötesprotokoll jämfört med herrfotbollen. I diskussionskapitlet ställs 

materialet mot tidigare forskning om jämställdhet inom idrotten samt den teoretiska utgångspunkten 

om manlig dominans, som används för att förstå den problematik som damfotbollens bildande och 

utveckling stötte på under 1970-talet. Studiens resultat som presenteras i diskussionen och 

slutsatsen visar på att bildandet av damfotboll var ytterst problematisk, men även att det inte tog 

lång till innan den blev accepterad och tagen på allvar. Samtidigt visar den på att de ekonomiska 

tillgångarna för dam- respektive herrfotboll inte förändrades under 1970-talet och fram till 2016 

kvarstår de stora skillnaderna. I mötesprotokollen beskrevs damfotbollen i början av 1970-talet med 

könspecifika begrepp, så som damfotboll, däremot beskrevs herrfotbollen med könsneutrala 

begrepp, exempelvis fotboll.  



Abstract 

This study examines women's football formation and development in the 1970s from a gender per-

spective, where the women's movement during the same time characterized Sweden's gender equa-

lity debate. The women began to enter the labor market in the 1970s, where they struggled to break 

deeply entrenched gender norms. In the same way, they broke into the Swedish sports movement 

male arena, football. The study´s material for this study comes from Forshaga Värmland Sports 

Club and Football Association, which is used as a tool to find out what women's football formation 

looked like, how the financial assets were for women's and men's football and women's football the 

way described in their meeting minutes compared to men's football. In the discussion chapter there 

is material from previous research on gender equality in sport, as well as the theoretical basis of 

male domination, which is used to understand the problems that women's football formation and 

development encountered in the 1970s. The study results presented in the discussion and the con-

clusion shows that the formation of women's football was extremely problematic, but also that it did 

not take long before women´s football was accepted and taken seriously. The financial resources for 

women's and men's football did not change during the 1970s and until 2016 there are still grate dif-

ferences. In the early 1970s women's football where described with gender-specific concepts, such 

as women's football, however, described men's football with the gender-neutral term, such as foot-

ball. 
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1. Inledning 

Under 1970-talet började damfotbollen på allvar etableras i Sverige. Denna uppsats handlar om hur 

damfotbollens villkor förändrades under en period då jämställdheten mellan kvinnor och män 

placerades allt högre på den samhälleliga dagordningen. Starka genusnormer började att på allvar 

utmanas under 1970-talet. I berättelsen Tjejlagskollektivet i boken Idrott i Värmland ger Gösta 

Karlsson en återblick på hur det gick till efter att några flickor i årskurs fem på egen hand startade 

ett flicklag i fotboll sommaren 1979. De fick två ledare som krävde att föräldrarna skulle lösa allt 

arbete runtomkring verksamheten som villkor för att de skulle gå med på att leda laget på träning 

och match. Gösta Karlsson berättar: 

Nu på femte tjejlagsåret är vi alla lika förvånade, mest vi som varit med förr. 
Det fungerar ju! Och det fungerar bra, alldeles utmärkt bra! Alla föräldrar ställer 
upp på alla tänkbara sätt: jobbar ihop pengar, fixar möten, bakar bröd, kokar 
kaffe, tvättar fotbollskläder, skjutsar till matcher och träningar, textar affischer, 
arrangerar turneringar… Tjejfotbollen har blivit någonting viktigt och berikande 
på alla möjliga plan och sätt, inte bara för fotbollstjejerna själva, utan lika 
mycket för oss på sidan om.  1

Den kvinnorörelse som satte igång i slutet av 1960-talet och fortsatte hela 70-talet gjorde så att 

många tjejer, som de Gösta Karlsson skriver om, kunde börja spela fotboll i en organiserad förening 

utan att bli bemötta av motstånd om att flickor och kvinnor inte borde spela fotboll. Kvinnokampen 

spred sig i hela landet och syftade främst till att kvinnorna skulle ha full rätt till sin egen kropp, 

framförallt när det gäller att få göra abort men även att de skulle få arbeta och kunna lämna barnen 

på daghem istället för att vara hemmafruar. Denna kamp fick Sverige att öppna upp ögonen och 

börja släppa in kvinnorna i arbetslivet, den akademiska världen och idrottsrörelsen.  2

Kvinnokampen under 1970-talet syftade även till att förändra kvinnans rättigheter på den idrottsliga 

arenan, vilket varit dominerat av män sedan den svenska idrottsmodellens uppstart i början av 1900-

talet. Feminismens andra genombrott ägde rum under 1970-talet och detta var startpunkten för 

jämställdhetens intåg inom den svenska idrottsrörelsen. Docenten och forskaren Helena Tolvhed 

 Karlsson, Gösta (1984) Tjejlagskollektivet. s. 34, 351

 Sillén, Ingrid. Schmitz, Eva. Lindqvist, Eva & Almroth, Vera. (red.) (2010). Tusen systrar ställde krav: minnen från 2

 70-talets kvinnokamp. s. 7, 186
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menar att kvinnorna inte längre godtog att männen såg dem som kroppsligt svaga till sin natur och 

ofullkomliga att utöva idrott.  3

Jesper Fundberg (maskulinitet- och idrottsforskare) skriver om hur människans rörelser med 

kroppen delar in oss i olika kön, manligt eller kvinnlig. Att det genom våra kulturella normer finns 

förväntningar på hur män rör sig respektive kvinnor. Han citerar till filosofen Iris Young som menar 

att kvinnor inte använder hela kroppen i en koordinerad och målinriktad rörelse, att de inte behagar 

koppla samman musklerna för att till exempel utföra ett korrekt kast med en boll. Detta menar 

Fundberg är en förväntning av hur kvinnor inte klarar av manliga rörelser, som hans avsnitt i boken 

heter, Att kasta killkast.  Denna syn på kvinnokroppen skulle kunna anses vara en stor anledning till 4

att kvinnorörelsen under 1970-talet grundades och omfattade hela landet. Den behöver inte bara 

syfta till idrott utan kan etableras på de flesta arenor i samhället där mannen stått/står som dominant 

över kvinnan. Således var kvinnorörelsen en ytterst viktig företeelse för kampen om ett jämställt 

Sverige.  

Fotboll uppfanns av män för män kring sekelskiftet 1900 och herrfotbollen har varit och är 

fortfarande i centrum när det gäller vetenskaplig forskning. Fotbollen erbjöd männen ännu en 

möjlighet att bevisa sin maskulina och manliga dominans i världen. Denna dominans ansågs 

försvagas när kvinnor under 1920-talet började spela fotboll, men det var inte förrän på 1970-talet 

som damfotbollen började accepteras av de nationella fotbollförbunden. Dock handlade det snarare 

om en tillåtelse av damfotbollen än en uppskattning till den.  5

1.1 Problemformulering 

När den svenska idrottsmodellen växte fram i början av 1900-talet var samhället totalt dominerat av 

män, således fördes denna maskulina dominans över till idrotten. När kvinnorörelsen etablerade sig 

över hela landet under 1970-talet kämpade de för att bryta denna manliga dominans i samhället, en 

kamp som även kom att spridas till idrottsrörelsen och den svenska fotbollen. Traditionella synsätt 

på att människan innehar olika roller beroende på kön har exkluderat kvinnorna från flera idrotter, 

framförallt inom fotbollen. Dessa könsroller är en form av norm för hur olika saker bör utföras, 

vilket i de flesta fall satt mannen som dominant. Begreppet manlig dominans genomsyrar denna 

 Tolvhed, Helena (2015). På damsidan - Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott. s. 82, 85, 86, 253, 2553

 Fundberg, Jesper (2005). Att kasta killkast. s. 280, 2814

 ISSA & IRSS. (2015). Assessing the sociology of sport: On women and football. s. 5645
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uppsats som ska undersöka huruvida damfotbollens bildande förändrat de traditionella synsätten. 

Som verktyg används damfotbollens framfart under 1970-talet, vilket var en tydlig följd av 

kvinnorörelsen. För att undersöka detta krävs ett genusperspektiv på både källmaterialet, tidigare 

forskning och den teoretiska utgångspunkten. Undersökningen av källmaterialet har avgränsats till 

Forshaga IF (Idrottsförening) och Värmlands FF (Fotbollförbund), främst handlar det om 

mötesprotokoll från 1970-talet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om damfotbollens bildande i Forshaga IF och Värmlands 

FF resulterade i att förändra den svenska fotbollen genom att inkludera kvinnorna inom en arena 

som länge varit dominerat av män. Detta genom att bryta traditionella genusnormer och könsroller, 

vilket kopplas till Raewyn Connells teorier. Hennes definition av begreppet genus innebär att 

människans syn på kroppen påverkar könsrollerna i samhället, vilket oftast påverkats av de 

traditionella genusnormerna. Genom att människan förändrar sin syn på både manlig och kvinnlig 

kropp kan begreppets betydelse även innebära förändring av dessa könsroller och genusnormer i 

samhället. Därför undersöks mötesprotokoll från Forshaga IF och Värmlands FF för att finna tecken 

och bevis på att damfotbollens etablerande fick dessa organisationer att förändras från att vara totalt 

mansdominerade till att inkludera och acceptera kvinnorna. För att undersöka detta krävs det att 

ställa frågor till källmaterialet som kan ge svar på detta syfte. Uppsatsen belyser därför bildandet av 

damfotboll, dess ekonomiska förutsättningar samt hur damfotbollen beskrevs under 1970-talet. 

Frågeställningar: 

1. Hur såg bildandet av damfotboll ut i Forshaga IF och Värmlands FF från 1971-1974? 

2. Hur såg den ekonomiska tillgången ut i Forshaga IF för damfotbollen i jämförelse med 

herrfotbollen under 1970-talet? 

3. Hur beskrevs herr- respektive damfotboll i mötesprotokollen för Forshaga IF och Värmlands FF 

och förändras detta under 1970-talet? 
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1.3 Bakgrund 

1.3.1 Den mansdominerade fotbollen 

Vad är fotboll? Det är en bollsport kan vi komma överens om, och bollspel är något som människan 

ägnat sig åt länge. Så tidigt som 600 år f.v.t. ägnade sig japanerna åt något som de kallade kemari 

asobi, det gick ut på att sparka en boll mellan två bambupålar. Det låter helt klart likt den fotboll vi 

känner till idag. I faraonernas Egypten, gamla Kina, det antika Grekland och flera andra platser har 

man hittat bevis på någon form av bollspel med fötterna. Så det här med fotboll är absolut inget 

modernt fenomen.  6

Damfotboll är däremot en betydligt yngre del av fotbollens historia, men är idag något som är 

aktuellt. Speciellt för Sverige eftersom landslaget fick OS-silver i fotboll på damsidan 2016 i Rio de 

Janeiro, samt VM-silver år 2003 i USA. Ungefär 26 000 åskådare såg VM-finalen 2003 på plats och 

i Sverige följdes matchen i direktsänd TV av cirka 3,8 miljoner tittare. Riktigt så populärt var det 

inte med damfotboll under 1960- och 70-talet. Jonny Hjelm (professor i historia) menar att 

damfotbollens start anses äga rum vid 1960-talets slut och 1968 beräknas antalet damfotbollsspelare 

i Sverige till några hundra stycken. Intresset för sporten ökade snabbt bland kvinnor i Sverige, år 

1972 fanns det nästan 10 000 kvinnliga fotbollsspelare. Det måste ändå ses som en stor händelse i 

idrottens värld efter att fotboll varit dominerat av män sedan 1800-talet.  7

Varför började då fotbollen i Europa som en sport för enbart män? Sannolikt berodde det på att 

fotbollen härstammar från England där den började som en sport med våldsam karaktär på 1200-

talet. Det spelades av unga män på landsbygden och slutade ofta med svåra skador och vid några 

tillfällen med dödsfall. Spelet drog dock stor publik som fann sporten roande när spelarna började 

slåss om bollen. Fotbollen tog ett utvecklingssprång under 1700-talet på internatskolor i England, 

där formades den moderna idéen med anfall och försvar, dribblingar och passningar. Det var dock 

fortfarande långt ifrån den fotboll vi känner till idag, spelarna fick bland annat fånga bollen med 

händerna vilket kallades att ta en lyra, då fick man en frispark med sig. På vissa platser föredrog 

man att springa med bollen i händerna istället, detta etablerades framför allt på internatskolan i 

Rugby, vilket sedan utvecklade sporten rugby.   8

 Jönsson, Åke (2006). Fotboll: hur världens största sport växte fram. s. 116

 Hjelm, Jonny (2004). Amasoner på planen: svensk damfotboll 1965-1980. s. 13,147

 Jönsson. (2006). s. 15, 25, 268
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När fotbollen kom till Sverige var den inte så skadebenägen i jämförelse med den sport som utövats 

i England, trots detta sågs fotbollen som en farlig och riskfylld sport. Detta kan bero på att den 

associerades med den engelska sporten rugby, vilket även var totalt mansdominerat. Den hårda 

närkontakten och alla de skador folk fått höra om gjorde att sporten förknippades med att den enbart 

var till för unga män. Att inte glömma är att idrott överlag under 1800-talet och större delen av 

1900-talet ansågs främst vara för män. Under 1800-talet ansågs det att kvinnan befann sig i 

riskzonen för att lätt överanstränga sig, de sågs som generellt svaga och sjuka till sin natur. De 

skulle därför i största mån inte utöva idrott, speciellt inte där tuffa närkamper förekom. 

Kvinnoidealet för idrott fokuserades istället på individuella idrotter som var mer skonsamma för 

kroppen, som konståkning, simning och gymnastik. Männen däremot ansågs ligga i riskzonen att 

försvagas på grund av sin vällevnad och skulle därför härdas genom fysisk och psykisk 

ansträngning. På så vis avspeglade idrotten jämställdhetens frånvaro i samhället.  9

I början av 1900-talet var fotbollen i Sverige fortfarande en ung sport, och även om den var 

mansdominerad så stod det inte klart hur sporten skulle utövas och av vilka den skulle utövas. Ett 

exempel på tidig flickfotboll var när en gymnastiklärarinna vid Almquistska Skolan i Stockholm 

upptäckte att flickorna tyckte om att spela fotboll och att de gav allt för att vinna. Hon tog upp 

frågan om att etablera flickfotboll vid flera tillfällen inför det Skandinaviska 

gymnastikläraresällskapet, där var man dock kritisk. De ansåg att fotboll vara okvinnligt och alltför 

riskabelt för flickor. Detta gjorde att den första formen av flickfotboll i Sverige inte utvecklades till 

någon allmän damfotboll.  10

Herrfotbollen växte starkt på landsbygden under 1900-talet och utvecklande en intressant vändning 

i samhället. Nämligen den att byrivaliteter tidigare oftast slutat i slagsmål, nu gjorde byarna upp 

med varandra på fotbollsplanen istället. Damfotbollens utveckling på 1960- och 70-talet tycks 

snarare växt fram via ett intresse bland kvinnor att spela fotboll, eller var det kanske så att dessa 

kvinnor främst strävade efter att bryta normen om att fotboll enbart var för män? Att betrakta 

damfotbollens bildande ur ett genusperspektiv ger en intressant frågeställning om hur detta 

påverkade kvinnorna och andra personer i samhället som på något sätt var involverade i 

damfotbollen.  11

 Hjelm. (2004). s. 18, 199

 Hjelm. (2004). s. 2010

 Hjelm. (2004). s. 43, 44, 4511
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Starten för damfotboll i Sverige anser Eva Olofsson (forskare inom idrott) vara år 1966, då några 

fotbollsintresserade kvinnor bildade ett lag i Öxabäcks IF, beläget i Västergötland. Laget spelade 

från början enbart uppvisningsmatcher mot andra herrlag, eller så kallade ”gubb”-lag. Detta spred 

sig över landet och fler ville möta Öxabäcks damfotbollslag, både herrlag och nyblivna damlag. 

Fotbollsintresset bland kvinnorna växte, speciellt i områden nära Öxabäck. Detta ledde till 

önskemål från damfotbollslagen om att få spela i ett seriesystem och inte bara spela 

uppvisningsmatcher, vilket krävde en hel del envishet och övertalning. Inom Västergötlands 

Fotbollförbund bildades tillslut Sveriges första seriespel för damfotboll år 1968. Detta var som sagt 

enbarn inom Västergötland och frågan om damfotboll inom Svenska Fotbollförbundet (SvFF) 

behandlades först våren 1970. De frågor som behandlades var om det fanns någon möjlighet för 

SvFF att få pengar till finansieringen av damfotbollen från Riksidrottsförbundets bidrag för 

motionsaktiviteter, samt om införandet av licenssystemet för damer skulle kunna fungera på samma 

sätt som för herrarna.  12

Under hösten 1970 kom frågan upp igen om SvFF:s engagemang i damfotbollen. Problemet var att 

flera lokala föreningar och regionala fotbollförbund hade organiserat damfotboll men SvFF hade 

ännu inte löst någon riksomfattande verksamhet. Problemet med huruvida damfotbollsspelare skulle 

licensieras kvarstod och SvFF skulle även sätta riksomfattande regler för damfotbollen. Att 

förbundet tvingades till att lösa detta uppges vara på grund av att förbundsrepresentanter uttalat sig i 

media om att damfotbollen inte existerade, vilket gjorde att förbundet fick hård kritik från 

framförallt de som utövade damfotboll och var med i dess verksamhet i landet. Det som SvFF kom 

fram till var att damspelare skulle licensieras på samma vis om herrspelare samt att herrfotbollens 

regler även skulle gälla för damfotboll med undantaget att matcherna skulle vara kortare.  13

Trots att SvFF blev tvungna att fatta vissa beslut inom damfotbollen år 1970 så menar Hjelm och 

Olofsson att de inte tagit ett enda initiativ för att stödja damfotbollen före år 1971. Även om flera av 

de regionala förbunden hade gjort det, inte minst Västergötlands Fotbollförbund. I början av 1970-

talet informerade SvFF de regionala förbunden och de lokala föreningarna att damfotbollen skulle 

ingå i deras ordinarie verksamhet. Detta resulterade i att damfotbollen behandlades av kommittéer 

och sektioner som sedan länge enbart arbetat med herr- och pojkfotboll, vilket gjorde att den 

 Olofsson, Eva (1989). Har kvinnorna en sportslig chans?. s. 14512

 Olofsson. (1989). s. 14513
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hamnade i skymundan. För att motverka detta bildades damkommittéer och damsektioner under 

mitten av 1970-talet, vilket gjorde att damfotbollens problem fick mer plats inom dessa 

organisationer. Dock menar Hjelm och Olofsson att detta resulterade i att de övriga kommittéerna 

och sektionerna släppte damfotbollen på flera platser, anledningen till det menar de var att många 

män hade svårt att acceptera damfotbollen som riktig fotboll. Eftersom SvFF, alla regionala förbund 

och lokala föreningar i landet var dominerade av män fick damfotbollen inte utrymme innan 

jämställdhetens tankegångar etablerat sig i samhället.  14

Hjelm och Olofsson poängterar vikten i att damfotboll inte var en process som inleddes av SvFF, 

utan snarare av kvinnor som började spela fotboll på lokal nivå. De ställer sig även frågan om 

varför damfotbollen lyckades bryta ut just under 1960- och 70-talet, varför inte tidigare? De anser 

att det var på grund av att kvinnor under denna tid började komma ut i arbetslivet i allt större 

utsträckning, detta ledde till viljan att bryta de kvinnliga och manliga normer som präglade 

samhället och i sin tur idrotten. Vilket påbörjade kvinnorörelsens ankomst och dess 

jämställdhetstänk.  15

De första kvinnorna som spelade fotboll drevs enligt Hjelm och Olofsson av samma princip som 

män och pojkar hade gjort, det var roligt att spela fotboll tillsammans. Denna tillfredställelse som 

fotbollen gav kvinnorna menar de var den största anledningen till att damlag bildades och att det 

sedan resulterade i seriespel. De flesta kvinnor som spelade fotboll under 1960- och 70-talet ansåg 

inte att det på något vis höjde deras status i samhället, men de hävdade däremot att deras sociala 

status påverkades positivt. Förmodligen för att de bröt de traditionella genusnormerna vilket 

smittade av sig på flera individer i deras närhet. Beslutet över att damfotbollen skulle ingå i herr- 

och pojkfotbollens redan existerande föreningar och förbund tror Hjelm och Olofsson berodde på 

att männen då kunde kontrollera damfotbollens framväxt. Se till att den inte utvecklades på 

bekostnad av herrfotbollen samt att kontrollera så att kvinnorna inte spelade något annat än riktig 

fotboll. Detta menar de är anledningen till damfotbollens osynlighet, och att det blev männens 

vapen mot damfotbollen.  16

 Hjelm, Jonny & Olofsson, Eva (2003). A breakthrough: Women’s football in Sweden. s. 186, 187, 19314

 Hjelm & Olofsson. (2003). s. 19515

 Hjelm & Olofsson. (2003). s. 197, 19916
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Att damfotbollen fick samma spelregler som herrfotbollen var positivt för jämställdheten i 

samhället, eftersom den jämställdhetsvåg som präglade 1960- och 70-talet innebar att kvinnor och 

män var mer lika än olika och att kvinnor kunde utföra samma saker som män. Damfotbollen blev 

även accepterad fortare än vad många hade trott, vilket enligt Hjelm och Olofsson berodde på att 

flera såg att damernas fotbollskvalitéer utvecklades snabbt. Framförallt var det fotbollsdomarna 

som lade märke till detta samt att det var många som ansåg att damfotbollen var roligare att titta på 

än herrfotbollen genom att de utvecklade nya former av spelsystem som man i herrfotbollen inte 

sett tidigare.17

1.4 Forskningsläge och teoretisk utgångspunkt 

1.4.1 Jämställdhet inom idrotten 

Modern forskning visar på hur manliga sportjournalister, idrottsledare, idrottsutövare med flera har 

kritiserat, ignorerat och förlöjligat kvinnligt idrottsutövande, speciellt inom de idrotter som varit 

mansdominerade. Dessa män har medvetet eller omedvetet främjat den manliga hierarkin inom 

idrotten på samma vis som det alltid varit inom arbetslivet och i samhället. Olika forskare har pekat 

på att orsaken för detta är de maskulina termer som genomsyrat idrotten under 1900-talet, 

aggressivitet, konkurrensförmåga och fysisk styrka. Dessa ord har blivit normen för idrott samt att 

de kopplats till det manliga könet, vilket gjort kvinnan exkluderad från idrotten.  18

Jämställdhetens frånvaro inom fotbollen är problematisk. Karin Grahn (doktor inom idrott och 

genus) poängterar att den manliga fotbollsspelaren är en norm inom sporten och att 

damfotbollsspelaren sätts som särskild. Detta innebär att herrfotbollen beskrivs som könsneutral 

och damfotbollen som könsspecifik, att fotboll=herrfotboll och damfotboll=damfotboll. Detta menar 

hon beror på att damfotbollen växt fram som en jämförelse till herrfotboll som var och fortfarande 

är normen för sporten, herrfotboll ses som den enda riktiga fotbollssporten.  19

Sociala problem i samhället leder till segregering och på så vis spänningar i samhället mellan 

kulturer eller klasser menar David Ekholm, forskare inom samhälls- och välfärdsstudier. Eftersom 

idrottsaktiviteter inom olika organisationer är känt för att bidra till en starkare känsla av 

 Hjelm & Olofsson. (2003). s. 20017

 Hjelm. (2004). s. 24118

 Grahn, Karin (2010). Jämställdhet och manlig norm i fotbollens läromedel. s. 28, 29, 3019
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sammanhållning och gemenskap så är idrott ett bra verktyg för att främja sociala samhällsproblem. 

Den mest konkreta anledningen till detta är att en ledare inom en idrottsorganisation har en större 

chans att påverka ungdomar, eftersom de har en lokal samt vardaglig kontakt med dem, till exempel 

de som riskerar att hamna inom brottsliga organisationer. Tanken är att idrotten kan bidra med 

förebilder som kan främja gemensam solidaritet och moralisk sammanhållning. Ekholm menar även 

att det offentliga sociala arbetet från statliga organisationer inte kan komma åt ungdomarna på det 

sätt som idrottsledare kan, en statlig tjänsteman är alltid begränsad i sitt arbete och kan inte möta 

ungdomar på det personliga plan som krävs för att bidra till individers förändring.  Genom att 20

etablera detta på damfotbollens bildande så kan idrottsledare bidra med att främja jämställdhetens 

spridning bland ungdomar i landet.  

Den manliga dominansen har, som nämnt tidigare, genomsyrat den svenska idrotten. Daniel Alsarve 

(forskare inom idrott och genus) menar att fotbollen under 1900-talet styrdes av något han kallar 

”fotbollsfamiljen”, denna familjemetafor innebar en självständighet från Riksidrottsförbundet. Detta 

menas med att äldre och mer erfarna män styrt som överordnade inom fotbollen i Sverige, som 

någon form av fadersgestalt. Familjen inkluderade dock inte kvinnorna vilket Alsarve menar kan 

ses som odemokratiskt, även om organisationen själv ansett sig främja demokrati. Att se denna 

exkludering av kvinnor med moderna ögon ger en odemokratisk bild, men eftersom att 

organisationen i sin samtid sågs som demokratisk så menar Alsarve att man inte riktigt kan påstå 

detta. Fotbollsfamiljen arbetade för uppfostringen av män och pojkar som var aktiva idrottare. Detta 

ter sig likt det David Ekholm skriver om, med att idrotten kan bidra samhället med goda förebilder 

för ungdomar. Inom idrottsrörelsen anammades nämligen arbetarandans skötsamhetskultur. 

Sammanhållning och kamratskap var begrepp som många föreningar strävade efter att skapa, vilket 

lever kvar än idag. Idrottsledarna kom att bli förebilder i samhället och deras uppgift blev att trycka 

på vikten i sammanhållning och kamratskap inom klubben, detta var nyckeln till framgång. Som 

nämnt ovan ingick inte kvinnorna riktigt i denna ”familj” och kamratskapsandan sågs inte som 

något kvinnligt. I och med den hårda och tuffa fostran som män och pojkar gick igenom föddes en 

stark tävlingsinriktning vilket gjorde att de idrotter som ansågs vara kvinnliga blev åsidosatta.   21

 Ekholm, David. (2016). Sport as a Means of Responding to Social Problems. s. 102-10620

 Alsarve, Daniel. (2014). I ständig strävan efter framgång?. s. 25, 2621
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När idrottsrörelsen tog sitt första språng i Sverige för ungefär hundra år sedan var det en arena för 

enbart män. Den största ökningen av kvinnor inom rörelsen skedde på 1970- och 80-talet. För att 

fokusera på fotboll så var det ytterst få flickor och kvinnor som utövade sporten fram till år 1970, 

men efter detta ökade deltagandet radikalt och 2016 blev fotbollen den största idrottsrörelsen för 

flickor. Det är inte bara inom fotbollen som kvinnligt deltagande har ökat, år 2016 utgjorde 

kvinnorna 46 procent av Riksidrottsförbundets medlemmar mellan åldrarna 6-80 år. Tomas Peterson 

och Susanna Hedenborg, båda professorer i idrottsvetenskap, poängterar även i detta sammanhang 

att Sverige är ett av Europas mest jämställda länder. Trotts denna kraftiga ökning av kvinnligt 

idrottsdeltagande de senaste 46 åren så är det stora skillnader mellan mäns och kvinnors idrottande, 

speciellt när det gäller de ekonomiska villkoren samt att män fortfarande innehar de flesta 

maktpositionerna. Till exempel så utgör kvinnor enbart 23 procent av tränare, ledare, domare och 

funktionärer inom idrottsrörelsen i Sverige år 2016.  22

Genom att bortse från det biologiska kvinnliga eller manliga könet, som i vagina eller penis, så ser 

Ilse Hartmann-Tews (genusforskare) och Gertrud Pfister (forskare inom idrottshistoria) till den 

individuella aspekten angående genus inom idrotten. Att genus inte innebär vad vi är, utan hur vi 

agerar, beter oss och presterar. Yttre funktioner, hur andra ser på oss, kategoriserar oss till det ena 

eller andra könet. De menar vidare att idrott är ett typiskt sätt att dela in genus på. Inom idrotten 

handlar det om fysiska prestationer som kan ses som antingen manliga eller kvinnliga.  23

För att sammanfatta detta avsnittet står det klart att den manliga dominansen inom samhället har 

smittat av sig på den svenska idrotten. Kvinnliga idrottsutövare har förlöjligats i media och tas inte 

på allvar. Herrfotbollen sätts som en norm och damfotbollen som en jämförelse, där herrfotbollen 

även fått en könsneutral beteckning och damfotbollen en könsspecifik. Sociala problem leder till 

spänningar mellan grupper, men idrottsrörelsen har en förmåga att kunna främja dessa. Vilket skulle 

kunna etableras på bildandet av damfotboll som ett sätt att främja problematiken av jämställdhetens 

frånvaro i samhället. Äldre och erfarna män inom den svenska fotbollen har styrt hur den 

organiserats, där traditionella genusnormer har infekterat dess verksamhet och exkluderat 

kvinnorna. Trots att damfotbollen växte snabbt på 1970- och 80-talet så är det fortfarande stora 

skillnader mellan herr- och damfotboll. Att dela in genus inom idrotten på ett individuellt plan gör 

 Peterson, Tomas & Hedenborg, Susanna. (2016). Idrottsvetenskap: en introduktion. s. 23, 30, 3122

 Hartmann-Tews, Ilse & Pfister, Gertrud. (2003). Sport and women: social issues in international   23

 perspective. s. 8, 9
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att fysiska prestationer ses som antingen manliga eller kvinnliga. Så när en kvinna vinner en tävling 

inom en mansdominerande idrott, till exempel brottning, så ses hennes prestationer som manliga. 

Frågan är hur dessa genusnormer och könsroller som växt fram genom historien ska kunna 

förändras, vi kommer förmodligen aldrig bli av med dem men förhoppningsvis kan vi få ett sundare 

förhållande till dess betydelser.   

1.4.2 Den manliga dominansen 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie grundar sig i Raewyn Connells (professor inom 

maskulinitet och genus) forskning angående manlig dominans, där hennes teori om könsroller och 

hennes definition av genus även förankras i studien. Detta avsnitt avser att förklara varför studiens 

problemformulering har varit och är ett problem i samhället. 

För att definiera ordet genus förklarar Connell ordets grammatiska betydelse först. Genus är hämtat 

från ordet generera, som kan skrivas om till att producera. På flera andra språk har ordet en 

betydelse av sort eller klass. Vilket lett till att ordet överensstämmer med skillnader mellan kön. 

Detta har inte bara genererat till att sära på djurs kön utan även på olika ting, att ett skepp till 

exempel ofta är en hon. För att gå in på människans sortering inom genus så är det omöjligt att dela 

upp arten i två delar, som i kvinna och man. Även om normen säger att genus innebär en 

tvådelning, skillnader mellan män och kvinnor, så går det inte att definiera begreppet som en 

dikotomi på grund av människans olika personligheter som är oberoende av kön.  24

Det finns en problematik med definitionen av genus eftersom den tycks vara så sammankopplad 

med den biologiska människokroppen. De kulturella traditioner som pekar på att ett socialt 

beteende antingen är manligt eller kvinnligt speglar forfarande definitionen av genus, även om 

Connell vill komma ifrån inblandningen av den biologiska kroppen i definition så är det inte riktigt 

möjligt. Därför formulerar hon sin definition av genus så här: ”Genus handlar om hur samhället 

förhåller sig till människokroppen och de många konsekvenser som det förhållningssättet får både i 

vårt privatliv och för mänsklighetens framtid”.  25

 Connell, Raewyn. (2009). Om genus. s. 22, 23, 2424

 Connell. (2009). s. 2525
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Förklaringen till den manliga dominansen inom mänskligheten beskriver Pierre Bourdieu (sociolog 

och kulturantropolog) ur ett sexualitetsperspektiv, skillnader mellan de biologiska könen. Han 

menar att kvinnorna själva sätter en negativ bild på sitt kön, att det enda som är vackert med könet 

är att det är dolt, till skillnad från mannens kön som inte går att dölja. Den biologiska skillnaden 

mellan könen lägger grunden till den sociala skillnaden av vad som ses som manligt eller kvinnligt. 

Att begrepp som är motsatsen till varandra innebär antingen dominerande eller nedvärderande, där 

det manliga ses som dominant. Exempel på dessa begrepp är hård/mjuk, hög/låg, torr/fuktig och 

rak/böjd, där mjuk, låg, fuktig och böjd beskriver både det kvinnliga könet och kvinnans sociala 

natur.  26

 

I vissa fall tänker kvinnor och män olika, vilket oftast sker omedvetet på grund av de traditionella 

genusnormerna. Connell refererar till en tidning där en artikel handlar om att de två olika könen ofta 

har olika målsättningar när de pratar. Situationen som de använder sig av för teorin är att det vore 

troligare att en kvinna skulle stoppa en främling på gatan och fråga efter vägbeskrivning än att en 

man skulle göra det. Detta på grund av att mannen i sin kulturella tradition helst inte tar hjälp av 

främlingar eftersom det då visar på att han befinner sig i ett underläge. Med andra ord ser mannen 

på kunskapsinnehav som ett steg i hierarkin, vilket kvinnan inte gör. Enligt Connell framgår det i 

artikeln att detta är baserat på forskningsresultat från en psykolog och att detta självfallet inte gäller 

alla män och kvinnor. Hon anser att det finns två former av genuskunskap genom att se till denna 

artikeln, psykologisk vetenskap och sunt förnuft. Där den psykologiska vetenskapen bevisar att de 

olika könen tänker olika medan sunt förnuft pekar på att det inte alltid behöver vara så.  27

Stävan efter att göra mansrollen till dominant i olika arenor har ofta baserats på könsskillnader som 

ansetts vara självklara. Under det sena 1800-talet ansågs det att kvinnan inte skulle utsätta sig för 

akademiska studier eftersom hennes skörhet lätt satte henne i obalans, det hårda akademiska livet 

var inte för kvinnor. Detta pekade på att de akademiska studierna tärde på det mentala och skulle 

göra kvinnan till en sämre mor. De första kvinnor som sysslade med akademiska studier befann sig i 

Nordamerika. Deras syfte var att ifrågasätta hypotesen om att de fanns skillnader mellan mäns och 

kvinnors mentala kapacitet. Enligt Connell fann de inte många sådana skillnader. Detta skapade en 

ny form av forskning, från slutet av 1800-talet och hundra år framåt har olika former av forskning 

 Bourdieu, Pierre. (1999). Den manliga dominansen. s. 2626

 Connell, Raewyn. (2008). Maskuliniteter s. 29, 3027
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på könsskillnader utförts och resultaten visar på att de är mycket få eller existerar inte alls. Däremot 

har forskning tagit fram att det finns skillnader mellan könen när det gäller sociala situationer, till 

exempel strävan efter social makt, omhändertagande av barn eller vikten av hög inkomst. Connell 

frågar sig om de sociala och psykologiska skillnader mellan könen omedvetet överdrivs i vardagen 

på grund av våra kulturella normer, likt teorin om att det vore troligare att en kvinna frågar en 

främling om vägbeskrivning än att en man skulle göra det. Med andra ord påvekars människans 

sociala och psykologiska beteende av traditioner och kulturella normer, dock ofta omedvetet. 

Connell fortsätter att fördjupa sig i hypotesen om könsskillnader, hennes teori är att beteendenormer 

snarare ligger bakom dessa skillnader och att mentala skillnader inte existerar. Människans sociala 

traditioner får könen att tänka och agera olika, detta bidrar till förväntningar som är knutna till det 

hon kallar för könsroller.   28

Definitionen av maskulinitet utgörs ofta av den manliga kroppen, där Connell anser att den ledande 

definitionen är idrott. Den har under alla tider visat på att den som lyckas vinna har en överlägsen 

styrka och skicklighet, där mannen ofta kan ha ett fysiskt övertag gentemot kvinnan. Idrott 

definieras således som tävling mellan män, vilket i sin tur innebär hierarki bland män men även 

dominansen över kvinnan. Mannens överlägsenhet över kvinnan inom idrotten har byggt upp ett 

symboliskt bevis över mannens rätt att styra samhället.  29

Eva Wittbom (universitetslektor inom ekonomistyrning och genus) skriver i sin avhandling Att 

spränga normer om ett möte hos Vägverket där en femtedel av åhörarna bestod av kvinnor och 

resten män, men att de som höll i mötet bestod av mestadel kvinnor, närmare bestämt sex kvinnor 

och två män. Hon diskuterar denna situation i ett genusperspektiv, där hon förklarar detta som en 

assimileringsprocess. Att kvinnor gärna får vara i ledande positioner så länge de gör det som män 

hade gjort. Med andra ord att manliga beteendenormer måste anammas av kvinnor för att de ska bli 

accepterade.   30

Sammanfattningsvis ska definitionen av ordet genus som en tvådelning, manligt och kvinnligt, 

problematiseras. Connell anser inte att det går eftersom alla människor har olika personligheter som 

är oberoende av biologiskt kön. Det går samtidigt inte att utesluta definitionens sammankoppling 

 Connell. (2008). s. 52, 5328

 Connell. (2008). s. 94, 9529

 Wittbom, Eva (2009). Att spränga normer: om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering. s. 14930
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med det biologiska könet eftersom den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor enligt 

Bourdieu lagt grunden för de sociala skillnaderna. På samma sätt menar Connell att sociala 

beteenden har växt fram som manligt eller kvinnligt på grund av att mannen generellt sett haft en 

biologisk fördel vad gäller fysisk kapacitet och på så vis har den manliga dominansen satt sin 

prägel. Genom människans våldsamma historia har detta lett till mannens rätt att styra samhället 

och sätta sig själv som dominant över kvinnan. I modernare tid har kvinnan tagit en starkare roll i 

samhället men lider fortfarande av att normen för en ledare är av manlig art, vilket förklaras som en 

assimileringsprocess, kvinnan får befinna sig i ledande positioner så länge hon gör som män hade 

gjort. En bra ledare eller fotbollsspelare beskrivs exempelvis fortfarande med manliga normer, 

vilket mynnar ut i att mannen sätts som dominant. Den teoretiska utgångspunkten för denna studie 

grundar sig således i Connells teori om könsroller och hennes definition av genus vilket kopplas till 

manlig dominans. Detta motiveras av att könsrollerna och begreppet genus påverkats av historiska 

traditioner och normer, vilket gjort mannen till det dominanta könet.  

1.5 Avgränsningar 

Tidsperioden för denna studie är begränsad till att främst undersöka 1970-talet men det har även 

gjorts nedslag från 1960- och 80-talet. Dessa nedslag har gjorts år 1963, -68, -69 och -80, vilka 

tagits med i syfte att jämföra herr- och damfotbollens ekonomiska tillgångar. Nedslagen från 1960-

talet beskriver herrfotbollens extra bidrag utöver deras årsbudget och nedslaget från 1980 beskriver 

damfotbollens svåra ekonomiska ställning efter 1970-talet. Perioden är vald på grund av att 

damfotbollen växte i hela Sverige under 1970-talet. Även om den började i slutet av 1960-talet i 

Västergötland så var det främst under början av 1970-talet som damfotbollslag började att bildas i 

Sverige. För att kunna utforma en vetenskaplig undersökning för damfotbollens framväxt med tanke 

på den begränsade tidsrymd samt min geografiska position under uppsatsskrivandet har 

källmaterialet begränsats till mötesprotokoll från Forshaga Idrottsförening och Värmlands 

Fotbollförbund. 

1.6 Metod och material 

Materialet som undersökts för denna studie är taget från Arkivcentrum Värmland. Det består av 

mötesprotokoll från Forshaga Idrottsförening och Värmlands Fotbollförbund samt två bifogande 

dokument till protokollen, en verksamhetsberättelse och ett brev. Från Forshaga IF har material 
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tagits från dess huvudstyrelse, fotbollssektion och damsektion. Från Värmlands FF har materialet 

tagits från organisationens högst uppsatta styrelse.  

Urvalet från källmaterialet har gjorts i en process i syfte att ta fram det material som kan svara på 

studiens frågeställningar. Mötesprotokoll kan ofta vara formella och ge en svag bild av vad de 

personer som sitter på mötet faktiskt säger, vilket gör att en liten del av det källmaterial som finns 

kommer till användning. En annan aspekt att ta in är att mycket av det material som en gång funnits 

inte längre finns, en övergripande del av verksamhetsberättelserna för Forshaga IF under 1960-, 70- 

och 80-talet är exempel på material som försvunnit. Detta gör självfallet att material som hade 

kunnat vara till stort intresse för denna studie inte går att komma åt. 

För den som undersöker det förflutna krävs en förståelse över att materialet inte går att påverka och 

att det historiska källmaterialet bygger på en verklighet som inte längre finns. En historisk källa i 

text är inte något som skapats i syfte för att bidra till historisk kunskap utan syftet har varit 

någonting annat. Vilket är anledningen till att materialet kan användas för att ställa frågor om det 

förflutna. Hanteringen av källmaterialet kräver även en viss kodning, vad är det som är viktigt att ta 

med från materialet för att svara på studiens frågeställningar? Vilken av frågeställningarna svarar 

detta materialet på? Det handlar om att genom kodning kategorisera materialet till den ena eller 

andra frågeställningen. Metoden är ett redskap för att ge svar på studiens frågeställningar.  3132

När det kommer till metodvalet för denna undersökning är det viktig att först redogöra för 

källkritiska aspekter angående källmaterialet. Den första källkritiska fråga som brukar ställas är om 

materialets äkthet, vilket innebär om det är äkta eller falskt. I detta fall finns det egentligen ingen 

anledning att förfalska materialet, varje mötesprotokoll har tydliga angivelser för vilka som var med 

på mötet och när mötet ägde rum. Aspekten representativitet går även att förankra i denna studie då 

den undersöker ett samhällsproblem utifrån källmaterial från enbart en föreningen och ett förbund. 

Genom att utföra samma undersökning på flera fotbollsföreningar och fotbollförbund skulle studien 

kunna få ett annorlunda resultat. Sanningshalten, oberoende och tendentiös är källkritiska aspekter 

som hade vart mer användbara om studien använt större del av verksamhetsberättelser istället för 

mötesprotokoll. Verksamhetsberättelserna användes nämligen i syfte att beskriva föreningens eller 

 Florén, Anders & Ågren, Henrik. (2006). Historiska undersökningar, grunder i historisk teori, metod   31

 och framställningssätt. s. 50, 51, 55, 69
 Anders Florén, professor i historia. Henrik Ågren, professor i historia.32
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förbundets verksamhet för ett år, vilket publicerades för samtliga medlemmar och kunde läsas av 

vem som helst. Därför var det troligare att dessa förvrängde verkligheten till skillnad från 

mötesprotokoll som snarare var till för styrelsernas egna dokumentation. Närhetsfaktorn stärker 

användandet av mötesprotokollen för denna studie, eftersom dessa skrevs samtidigt som mötena 

ägde rum av en styrelsemedlem och har inte transkriberats i efterhand. Den kanske viktigaste 

källkritiska aspekt att ta hänsyn till i denna form av undersökning är enkelheten. Det innebär att den 

som skrivit materialet tar med det som då var viktigast i sammanhanget men forskaren kan inte ta 

för givet att det som inte står med i texten inte heller har ägt rum.  Enkelheten innebär i detta 33

sammanhang att det förmodligen hände mer under mötena än vad som står nedskrivet i 

mötesprotokollen. Damfotboll nämns till exempel inte speciellt mycket i varken Forshaga IF:s eller 

Värmlands FF:s mötesprotokoll i förhållande till hur stor dess verksamhet var. Det var först efter 

bildandet av damsektionen och damkommittén som ämnet började tas upp. Exempel på vad som 

inte går att utläsa från mötesprotokollen är vad övriga styrelsemedlemmar ansåg om damsektionen 

eller damkommittén och deras verksamhet samt kvinnornas känslor över att herrfotbollen 

prioriterades högt över damfotbollen. Att herrfotbollen nämns i större utsträckning än damfotbollen 

i mötesprotokollen är även en aspekt som studien analyserar. Detta förankras med den teoretiska 

utgångspunkten om manlig dominans, som kan förklara varför damfotbollen blev nedtonad 

alternativt utebliven i mötesprotokollen. Den går även att förankra till benämningen av dam- 

respektive herrfotbollen, att det i formuleringarna används könsneutrala begrepp för herrfotbollen 

och könsspecifika begrepp för damfotbollen. Således används en kvalitativ metod för denna studie, 

med kvantitativa moment.  Detta innebär att både det nedskrivna historiska källmaterialet och det 34

som inte är nedskrivet har tolkats till att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar, samt att 

källmaterialen har jämförts med varandra.  

Metoden är vald för att studien ska ge en bild av hur damfotbollens framväxt såg ut, om och i så fall 

varför dess bildande var problematisk samt för att svara till om damfotbollens etablerande under 

1970-talet möjligtvis påverkat samhället och fotbollen till att bli mindre mansdominerat. Fördelarna 

med studiens metodval är således att de källkritiska aspekterna äkthet, sanningshalt, oberoende, 

tendentiös, närhetsfaktor och enkelhet stärker användandet och tolkningen av källmaterialet, samt 

att jämförelsen av materialen blir säkrare. Nackdelen med denna metod är aspekten 

 Florén & Ågren. (2006). s. 73, 74, 7533

 Florén & Ågren. (2006). s. 55, 5634
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representativiteten, studien problematiserar ett samhällsproblem inom den svenska 

fotbollsorganisationen men använder enbart en förening och ett förbund. För att stärka 

representativiteten skulle fler föreningar och förbund användas.  

Analysen av källmaterialet började med läsa samtliga mötesprotokoll mellan 1960 till 1989 samt att 

ordagrant skriva ned allt som handlade om damfotboll samt vissa intressanta aspekter om 

herrfotboll i olika dokument, ett dokument för varje sektion inom Forshaga IF och ett för 

Värmlands FF. Därefter kunde problemformulering, syfte och frågeställningar utformas som 

källmaterialet kunde svara på. Vid detta stadiet valdes 1970-talet som den period studien kom att 

fokusera på. För att kunna sära på vilket material som svarade till respektive frågeställning gick alla 

nedskrivna dokument igenom och markerades med olika färger för att kunna sammankoppla 

delarna. Därefter har texterna transkriberats för att plocka ut det viktigaste och placerats i 

underrubriker som motsvarar studiens frågeställningar i undersökningskapitlet.  
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2. Undersökning 

2.1 Inledning 

Under detta kapitel förevisas den undersökning som ligger till grund för denna studie. Materialet 

kommer från Arkivcentrum Värmland och består av mötesprotokoll från Forshaga IF:s 

fotbollssektion, damsektion och huvudstyrelse samt Värmlands FF:s styrelse. Det framtagna 

materialet är främst från 1970-talet men även delar från 1960- och 80-talet och fokuserar på hur det 

såg ut när damfotbollen bildades i Forshaga IF respektive Värmlands FF:s arbete kring damfotboll. 

       Figur A: Organisationsskiss över Värmlands Fotbollförbund 

Figur A visar på hur fotbollsrörelsen i Värmland var uppbyggd under studiens undersökningsperiod. 

Värmlands FF står över alla fotbollsföreningar i Värmlandsregionen. Forshaga IF:s huvudstyrelse 

står över föreningens fotbollssektion och damsektionen står i sin tur under fotbollssektionen. 

Undersökningsmaterialet ska kunna svara till studiens frågeställningar samt återkoppla till 

forskningsläget och studiens teoretiska utgångspunkt. Detta sammankopplas genom att utreda hur 

damfotbollens uppstart såg ut i Forshaga IF, fråga materialet om någon ekonomisk skillnad för herr- 

och damfotboll existerade samt om någon skillnad över hur herr- respektive damfotboll beskrev går 

att finna. Materialet delas upp i tre olika rubriker som motsvarar studiens frågeställningar. 
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2.2 Damfotbollen etablerar sig 

Från 1960-talet står det ingenting om damfotboll i fotbollssektionens mötesprotokoll från Forshaga 

IF. Däremot fanns det något som kallades för damsektionen. Detta hade dock inget att göra med 

damer som utövade fotboll, utan det var en grupp som var med i föreningen och hjälpte till med 

diverse saker, bland annat lagade de matchdräkter eller sålde olika saker åt föreningen för att samla 

in pengar. Detta framgår bland annat från ett mötesprotokoll: ”Från den lilla damsektionen som 

arbetar för fotbollen, kunde vi införa kronor 492,61.”  35

Första tecknet på damfotboll inom både Forshaga IF och Värmlands FF kommer från 1971. Det 

framgår att Värmlands FF har skickat en förfrågan till Forshaga IF om att bilda ett damfotbollslag, 

detta tackade de nej till.  Bildandet av ett damfotbollslag skulle istället dröja till kommande år. 36

Under sommaren 1972 hade en grupp damer i Forshaga börjat träna fotboll på egen hand, men de 

ingick ännu inte i någon fotbollsförening. Hösten samma år vände sig dessa damer till Forshaga IF:s 

huvudstyrelse med förfrågan om att få starta ett damfotbollslag inom föreningen. Första mötet som 

diskuterade denna fråga ställde sig tveksamhet till den, de verkade vara oroliga för de ekonomiska 

kostnaderna för en sådan verksamhet. Damerna lovade då att de själva skulle arbeta för att hålla ned 

kostnaderna så mycket som möjligt, genom att bland annat ordna matchdräkter och stå för 

resekostnader. Huvudstyrelsen kom även fram till att Forshaga kommun skulle tillfrågas om ett 

extra bidrag för damfotbollens verksamhet. Detta verkade ha fått huvudstyrelsen att kunna tänka sig 

att starta upp verksamhet för damfotboll i föreningen, något beslut i frågan togs dock inte.   37

Vid nästa tillfälle som huvudstyrelsen hade möte togs frågan upp igen, denna gången känns det som 

att damfotbollen tog ett seg i fel riktning i sitt bildande. Det var framförallt en styrelsemedlem vid 

namn Silverås som motarbetade frågan, han protesterade mot att icke föreningsmedlemmars 

angelägenheter behandlades under deras mötet samt att han hotade med att avgå från 

huvudstyrelsen om föreningen skulle godkänna bildandet av ett damfotbollslag. Det framgår inte att 

någon motsatte sig Silverås uttalande, utan de beslutade istället att skjuta upp frågan till kommande 

möte som skulle äga rum den 15/11 samma år.  Mötesprotokollet från den 15/11 1972 går tyvärr 38

inte att finna i materialet, man skulle kunna tänka sig att någon inte ville att detta möte skulle 

 Mötesprotokoll, 30/3 1971, Fotbollssektionen A 1: 1, FIF, AV35

 Mötesprotokoll, 3/2 1971, Fotbollssektionen A 1: 1, FIF, AV36

 Mötesprotokoll, 11/10 1972, Huvudstyrelsen A 2: 2, FIF, AV37

 Mötesprotokoll, 18/10 1972, Huvudstyrelsen A 2: 2, FIF, AV38
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dokumenteras. Bildandet av ett damfotbollslag blev bevisligen verklighet efter mötet den 15/11 

1972. Senare samma år framgick det att fotbollssektionen fastställt vilka träningstider som skulle 

gälla respektive lag i skolans gymnastiksal, där damlaget bland annat hade en träningstid.  Silverås 39

som tidigare hade hotat med att avgå från Forshaga IF:s huvudstyrelse om de godkände bildandet av 

ett damfotbollslag verkar ha gjort som han lovat, det framgår nämligen senare att han istället ingick 

i föreningens idrottsplatssektions styrelse.  40

Efter att det nybildande damlaget i föreningen satt igång sin träningsverksamhet under vintern 

1972-73 så kom sedan en ny form av damsektion att bildas. Denna damsektion hade en egen 

styrelse som stod under fotbollssektionens verksamhet. Förutom att de hade egna möten så 

medverkade de även på fotbollssektionens styrelsemöten. Uppgifter som den gamla damsektionen 

tidigare hade stått för verkar ha förts över på den nya damsektionen. 1973 fick de i uppgift att laga 

matchdräkter åt fotbollssektionen,  1975 hjälpte de till med att sy nummerlappar på nyinköpta 41

byxor,  samt att det samma år ansågs passande att damsektionen skulle driva kioskverksamheten i 42

föreningen.  43

Verksamheten för damfotboll i Forshaga IF verkade etablera sig 1973, det rapporteras att de var 

igång med sin träningsverksamhet,  att de påbörjat försäljning av lotter för att förbättra sin 44

ekonomi,  samt att de anmält ett lag till DM (Distriktmästerkapen).  Mot årets slut var det dags att 45 46

anmäla damlaget till sitt första seriespel, vilket startade säsongen 1974. Samma möte rapporterades 

det även om hur det gått för respektive lag under året. Där nämndes inte damlaget mer än att pojkar 

födda 1959 spelat en vänskapsmatch mot dem, där pojkarna vann med 12-0.   47

I början av år 1974 förberedde sig föreningen för årets kommande seriespel, där presenterades 

ledarna för respektive lag, dock inte vem som var ledare för damlaget.  Möjligtvis så hade inte 48

damlaget någon ledare, utan att de fick sköta sin verksamhet på egen hand. Damsidan var inte nöjda 

med hur många träningstillfällen de fått tilldelat till sig, i februari efterfrågade de utökad träningstid 

 Mötesprotokoll, 28/12 1972, Fotbollssektionen A 1: 1, FIF, AV39
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hos huvudstyrelsen. Detta menade de inte var möjligt på grund av bristande utrymme för plan och 

omklädningsrum.  Vidare nämns det inte något om hur det gick för damlaget under deras första 49

säsong. Framåt hösten när serien var färdigspelad rapporterades det att damlaget fick en 

fjärdeplacering, vilket de ansåg var ett bra resultat med tanke på att det var första gången de tävlade 

i ett seriespel.   50

Arbetet med damfotboll inom Värmlands FF verkar påbörjats 1971 eftersom Forshaga IF då fick en 

förfrågan från förbundet om att starta verksamhet för damfotboll. Detta går dock inte att finna i 

något mötesprotokoll från Värmlands FF. Första gången de nämnde damfotboll var 1973, då 

förbundet skulle besluta över om en match i dam-DM skulle spelas om på grund av att ena laget 

låtit redan utbytta spelare lägga straffar i en efterföljande straffsparksläggning.  Vidare nämndes 51

det inte mycket om damfotboll under förbundets möten, vid ett protokoll från 1974 rapporteras det 

en hel del från herrfotbollens verksamhet i värmlandsregionen men ingenting från damfotbollens 

verksamhet.  52

För att sammanfatta detta avsnitt så står det inget om damfotboll i varken Forshaga IF:s eller 

Värmlands FF:s mötesprotokoll under 1960-talet, trots att Västergötland påbörjat deras första 

seriespel för damfotboll 1968. Förbundet tar det första steget genom att 1971 skicka ut 

förfrågningar till fotbollsföreningarna om att starta verksamhet för damfotboll, vilket Forshaga IF 

tackade nej till. Tyvärr finns inget underlag för denna förfrågan i Värmlands FF:s mötesprotokoll, 

antingen så är det protokoller borta eller så brydde sig styrelsen inte om att dokumentera detta. 

Denna förfrågan ledde förmodligen inte till att föreningen frågade om det var några kvinnor i 

kommunen som var intresserade utav att spela fotboll. Det krävde istället att några damer själva 

efterfrågade bildandet av ett damfotbollslag. Vilket blev verklighet efter flera tveksamheter från 

Forshaga IF:s huvudstyrelse. När damlaget väl bildats blev de inte riktigt av med förväntningar över 

vad kvinnornas uppgift i föreningen tidigare hade varit, att bland annat laga kläder och samla in 

pengar. Detta kan mycket väl bero på att kvinnorna tidigare exkluderats från fotbollen på grund av 

de maskulina termer som Jonny Hjelm menar genomsyrat den svenska idrotten. Från och med 1974 

när damlaget spelade sitt första seriespel började de bli mer accepterade inom föreningen. Dock 
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skedde fortfarande stora skillnader mellan behandlingen av damlaget jämfört med herrlaget. Vilket 

förtydligas i de kommande avsnitten i undersökningskapitlet. 

2.3 Damfotbollens ekonomiska utveckling i Forshaga IF 

De ekonomiska svårigheterna för Forshaga IF:s damfotbollslag började redan innan laget hade 

bildats. När damerna kom med förfrågan år 1972 om att starta ett damfotbollslag i föreningen lade 

huvudstyrelsen fram flera ekonomiska svårigheter för detta. De poängterade att kostnader för resor, 

försäkringar, licenser, dräkter, domararvode, material, förtäring av mat och annonsering blir stora 

utgifter för föreningen. Damerna fick då lova att de själva skulle hjälpa till med att få ned dessa 

kostnader. Huvudstyrelsen kom även fram till att de skulle kontakta Forshaga kommun om ett extra 

bidrag för damfotbollens verksamhet.  Det framkommer flera bevis på att föreningen sökte bidrag 53

av kommunen för finansiering av damfotbollens verksamhet. 1973 rapporteras det att damsektionen 

fick bidrag av Forshaga IF för damfotbollsspelarnas licenser, men att föreningen i sin tur fick dessa 

pengar av kommunen.  När damsektionen samma år lämnade in sitt budgetförslag för kommande 54

år rapporterade huvudstyrelsen att den skulle ingå i Forshaga IF:s anslagsansökan till kommunen.   55

1973 lagade damsektionen fotbollskläder åt fotbollssektionen, där en mindre ersättning utlovades.  56

Intressant eftersom den gamla damsektionen tidigare gjort detta utan kostnad för Forshaga IF. I 

budgetfördelningen  för år 1975 var det en klar ekonomisk skillnad mellan de olika sektionerna 57

inom fotbollen i Forshaga IF. Damfotbollen fick ett totalt anslag på 7 000 kronor, herrfotbollen 

(benämns fotboll i tabellen) hade ett totalt anslag på 27 000 kronor och ungdomsfotbollen hade 8 

600 kronor.  Året efter, 1976, gav damsektionen ett anslag på 11 500 kronor för deras årsbudget, 58

vilket huvudstyrelsen nekade och beviljade istället 9 000 kronor.  Senare samma år hade 59

damsektionen fått nys om att huvudstyrelsen givit ungdomssektionen extrabidrag för hyra av 

träningslokaler, vilket damsektionen inte fått. De hade redan betalat alla räkningarna för 

lokalhyrorna och det fanns då inga pengar kvar, därför hade en likvärdig behandling av 

damsektionen varit behövligt.  1977 ansökte damsektionen om ett extrabidrag på 12 000 kronor, 60
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detta beslutade huvudstyrelsen att inte godkänna.  Inför 1978 års budgetfördelning gjorde 61

damsektionen ett anslag på 39 040 kronor till huvudstyrelsen,  vilket de sedan inte fick beviljat 62

utan deras anslag sänktes till 22 000 kronor.  Huvudstyrelsen lade fram hela budgetfördelningen i 63

en tabell  där herrfotbollens årsbudget låg på 45 000 kronor och ungdomsfotbollens på 27 500 64

kronor.   65

1978 hade sexton- och sjuttonårsflickorna vunnit sina respektive serier, för att inspirera flickorna 

ytterligare efter sina seriesegrar så ansökte damsektionen om en vinstpremie till dessa lag i form av 

resebidrag. Detta menade huvudstyrelsen inte ingick i deras budgetfördelning och kunde därför inte 

godkännas.  Kommande år, 1979, vann damsidans A-lag sin serie, vilket ansågs som ett glädjande 66

besked. Någon vinstpremie för damlagets serieseger framgick inte.  År 1980 verkade det som att 67

damsektionen befann sig i en ekonomisk kris, de skrev ett brev till Forshaga församling där de 

vördsamt bad om ekonomiskt bidrag från kyrkorådet. Brevet var dock stämplat med ordet avslag, 

vilket förmodligen innebar att de inte fick något bidrag. För att tydligare se deras desperata behov 

av pengar citeras här brevet: 

Kyrkorådet i Forshaga församling 
Forshaga 80.02.16 
Vi i damsektionen FIF, Forshaga anhåller vördsamt om ett ekonomiskt bidrag 
för vår ungdomsverksamhet. I damsektionen har vi ca 50 flickor i träning året 
runt. Trots mycket ideellt arbete av styrelse och tränare räcker inte anslagen till. 
Det är resor, material, dräkter m.m som skall betalas. Vi tror att vi gör en stor 
social insats med detta, och hoppas på ett stöd från Er.  68

En intressant aspekt från detta brevet är att damsektionen här menade att de på egen hand bedrev 

Forshaga IF:s verksamhet för flickfotboll. Föreningens ungdomssektion på fotbollssidan bedrev i så 

fall enbart verksamhet för pojkfotboll. Detta gör att budgetfördelningarna mellan damfotbollen, 

herrfotbollen och ungdomsfotbollen blir ännu mer intressant. Eftersom det då skulle innebär att 

dam-/ flickfotbollens verksamhet finansierades på enbart damfotbollens budget och herr-/ 

 Mötesprotokoll, 29/9 1977, Huvudstyrelsen A 2: 2, FIF, AV61

 Mötesprotokoll, 6/2 1978, Damsektionen osorterat, FIF, AV62

 Mötesprotokoll, 29/3 1976, Damsektionen osorterat, FIF, AV63

 Se Bilaga 264

 Mötesprotokoll, 11/3 1978, Huvudstyrelsen A 2: 2, FIF, AV65

 Mötesprotokoll, 19/9 1978, Huvudstyrelsen A 2: 2, FIF, AV66

 Mötesprotokoll, 24/9 1979, Huvudstyrelsen A 2: 2, FIF, AV67

 Mötesprotokoll, 12/2 1980, Damsektionen osorterat, FIF, AV68

                                                                   
�23



pojkfotbollens verksamhet på både herrfotbollens och ungdomsfotbollens budgetar, vilka båda var 

enskilt större än damfotbollens.  

För att se till hur den ekonomiska särbehandlingen såg ut mellan herr- och damfotbollen kommer 

här några exempel på vad herrfotbollen fick för extrabidrag under 1960- och 70-talet. Hösten 1963 

låg herrarnas A-lag dåligt till i division fem, då beslutade huvudstyrelsen att ge laget resebidrag för 

de resterande bortamatcherna i hopp om att det skulle förbättra deras position i tabellen.  1968 var 69

fotbollssektionen i behov av pengar, huvudstyrelsen gav dem ett bidrag på 500-600 kronor för A-

lagets kvarvarande matcher samt 1 000 kronor för att att pojklagen skulle ha en avslutningsfest.  70

1969 godkände huvudstyrelsen ett extrabidrag för herrlagets träningsläger till Kolboda utanför 

Kalmar, detta kostade 4 500 kronor.  1975 vann herrarnas A-lag division sex, huvudstyrelsen hade 71

tidigare beslutat att ge en vinstpremie till herrlaget för deras serieseger på 10 000 kronor, detta 

ändrade de istället till 15 000 kronor.  72

Sammanfattningsvis ser man en klar skillnad på herr- respektive damfotbollens ekonomiska 

tillgångar. Budgetfördelningarna bevisar framförallt detta, speciellt med tanke på att damfotbollens 

budget skulle täcka både dam- och flickfotbollens verksamhet och att pojkfotbollen fick en separat 

budget som dessutom var större. Damsektionen sökte vid flera tillfällen efter extrabidrag som blev 

avslaget gång på gång, medan herrfotbollen flera gånger kunde ta ut mer pengar utöver deras 

budgetfördelning. Det framgår heller inte någon diskussion om att damlaget skulle fått någon 

vinstpremie efter deras serieseger 1979 när herrlaget fyra år tidigare fått 15 000 kronor för att de 

vann division sex, en summa som idag skulle motsvara cirka 78 500 kronor. Denna ekonomiska 

särbehandling verkade inte resultera i missnöje eller ilska från damsektionens sida, snarare att de 

accepterade behandlingen men ändå gjorde insatser för att försöka få mer pengar. När det gäller 

fotbollssektionens budgetfördelning så framgår det inte en enda gång från deras mötesprotokoll att 

de diskuterat vilket budgetförslag de skulle ge anslag för hos huvudstyrelsen. Snarare verkar det 

som att de inte behövde be om att få en viss budget, utan de var medvetna om att de skulle få den 

summa de behövde för sin verksamhet. Att föreningen sökte bidrag från Forshaga kommun var även 

det en särbehandling, de sökte för att finansiera damfotbollens uppstart, licensavtal samt att 
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damsektionens budgetfördelning ingick i kommunanslaget. Likt SvFF gjorde 1970 när de sökte 

bidrag från Riksidrottsförbundet för att finansiera damfotbollens nationella verksamhet. Att 

Forshaga IF sökte bidrag från kommunen för damfotbollen kan ses som positivt eftersom det gjorde 

så att verksamheten kunde etableras, samtidigt kan detta kopplas till det Hjelm och Olofsson menar, 

att damfotbollen inte fick utvecklas på bekostnad av herrfotbollen. De pengar föreningen redan 

hade skulle gå till herrfotbollen och fick inte användas för damfotbollen.  

2.4 Fotboll och damfotboll 

I början av 1970-talet när damfotbollen bildades i Forshaga IF så särade de på herr- och damfotboll 

genom att sätta genusneutrala begrepp på herrfotbollen, vilka då blev kvinnoexkluderande. 

Damfotbollen benämndes istället med begrepp som pekar mot det kvinnliga könet. Till exempel när 

fotbollssektionen beslöt vilka träningstider respektive lag skulle ha i skolans gymnastiksal vintern 

1972, då damlaget hade träning 18:15-19:30 och A-, B- och J-lagen hade träning 19:30-21:00. Ett 

annat exempel från samma mötesprotokoll var när de gick igenom målsättningen för kommande 

säsong, där herrlaget benämndes som fotbollen och damlaget benämndes som damerna.  73

Fotbollssektionen fick i början av 1973 en ny sektion under sig, damsektionen, ibland även benämnt 

damfotbollssektionen. Det verkade inte som att denna sektion bildades genom något beslut från 

fotbollssektionen utan att de damer som börjat spela fotboll i Forshaga IF bildade denna för att få 

mer inflytande i föreningen.  Damernas och herrarnas träningsverksamhet beskrevs även på olika 74

sätt, 1973 kommenterade fotbollssektionen damlagets verksamhet med: ”dom tränar och tränar”.  75

Medan de samma år beskrev herrlagets träningsverksamhet med: ”Träningen har skötts mycket bra 

och uppslutningen till träningspassen har varit mansgrann. Även för B-laget är läget ljust inför 

seriestarten, dock är det några som slarvar med träningen”.  76

1974 var de genusneutrala begreppen för herrfotboll fortsatt kvinnoexkluderande, fotbollssektionen 

ställde upp vilka ledare som hade hand om A-, B- och J-lagen.  Forshaga IF:s huvudstyrelse 77

rapporterade i slutet av 1973 att fotbollens A- och B-lag var anmälda till seriespel för kommande 

säsong, likaså damlaget.  Värmlands FF:s styrelse skickade i slutet av 1974 ut inbjudningar till 78

 Mötesprotokoll, 28/12 1972, Fotbollssektionen A 1: 1, FIF, AV73

 Mötesprotokoll, 23/1 1973, Fotbollssektionen A 1: 1, FIF, AV74

 Mötesprotokoll, 26/3 1973, Fotbollssektionen A 1: 1, FIF, AV75

 Mötesprotokoll, 25/4 1973, Fotbollssektionen A 1: 1, FIF, AV76

 Mötesprotokoll, 30/1 1974, Fotbollssektionen A 1: 1, FIF, AV77

 Mötesprotokoll, 26/11 1973, Huvudstyrelsen A 2: 2, FIF, AV78
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regionens fotbollsföreningar angående seriespel för division fyra, fem, sex, reservlagsserierna och 

damserierna. Förbundet ställde även upp anmälningsavgifter i en tabell där herrlagen benämndes 

som A-lag, reservlag och juniorlag medan damlagen benämndes som damlag.   79

En annan intressant aspekt på hur Värmlands FF beskrev kvinnor inom fotbollsverksamheten var 

när de 1974 blev bjudna till Sörby IK:s 35-årsjubileum. Då blev ledamöternas damer bjudna till 

sammankomsten, de fick se lokalerna där deras män höll till under sammanträden. Sedan blev 

damerna bjuden på kaffe och fick bekanta sig med varandra medan männen hade styrelsemöte.  80

Mot slutet av 1975 beslöt förbundets styrelse att bjuda in damerna till årsavslutningen: ”Del av 

kostnaderna bestrides av förbundet då det ansågs befogat med en uppmuntran från förbundets sida 

till damerna som tidigare ej fått deltagit i något sammanhang när det gäller fotboll”.  81

I Forshaga IF:s budgetfördelning  för 1975 fortsatte de benämna herrfotboll med fotboll. Intressant 82

är även att ungdomsfotbollen benämndes som U-fotboll, med tanke på att ungdomssektionen enbart 

verkade arbeta med pojkfotboll. Vilket i detta fallet innebar att begreppet ungdom exkluderade 

flickor. Damsektionens budgetfördelning benämndes här som damfotboll, vilket bevisligen även 

inkluderade flickfotbollen.  Under året 1975 skedde en förändring i fotbollssektionens sätt sära på 83

herr- och damfotboll. Under hösten rapporterade de från respektive fotbollslag i föreningen där 

herr- respektive damfotbollen fick varsitt stycke med rubrikerna Herr och Dam.  1975 skedde även 84

en förbättring i hur fotbollssektionen förevisade hur damlagets verksamhets sett ut, såhär utförligt 

hade den nämligen inte beskrivits tidigare: 

Dam-laget har i år gått fram med stormsteg, vid våromgångens sista match låg 
man på andra plats. Vid höstomgångens start var det seriefinal mellan FIF och 
Sunnemo den matchen förlorade FIF men gjorde en av seriens bästa matcher 
och borde ha vunnit, nu hamnade man till slut på en hedrande fjärde plats. 
Målsättning för 1976 att Damlaget kommer åter att kämpa för serieseger. 
Forshaga damlag har under säsongen 1975 spelat 14 st seriematcher och 9 st 

 Mötesprotokoll, 17/10 1974, Värmlands Fotbollförbund A 1: 4, FIF, AV79

 Mötesprotokoll, 29/11 1974, Värmlands Fotbollförbund A 1: 4, FIF, AV80

 Mötesprotokoll, 11/11 1975, Värmlands Fotbollförbund A 1: 4, FIF, AV81

 Se Bilaga 182

 Mötesprotokoll, 3/3 1975, Fotbollssektionen A 1: 1, FIF, AV83
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vänskapsmatcher, sammanlagt 23 st matcher. Laget har vunnit 8 matcher, 
förlorat 14 och spelat 1 oavgjord. 27 mål har laget gjort och släppt in 50 mål.85

I mötesprotokollen från 1976 hittas bevis på att Forshaga IF:s fotbollssektion fortsatte att acceptera 

damfotbollen på en annan nivå än tidigare. För första gången framgick det att ett träningsläger för 

damfotbollsspelare skulle arrangeras samt att de rapporterade att uppslutningen på damlagets 

träningar vad glädjande stor.  Forshaga IF:s huvudstyrelse fortsatte dock att exkludera kvinnorna 86

med genusneutrala begrepp för herrfotbollen. 1977 rapporterade de att A-laget inom fotbollen klarat 

av att hänga kvar i sin serie med god marginal, B-, J- och damlaget hade även stått för goda 

insatser.  I början av 1978 förevisade huvudstyrelsen föreningens budgetfördelning där 87

herrfotbollen benämndes som fotbollen, pojkfotbollen som u-fotbollen och damfotbollen som 

damfotboll.  Däremot senare samma år, 1978, rapporterades det om både herrlagets och damlagets 88

insatser för året. Där de beskriver att A-laget på herrsidan åkt ur sin serie men att A-laget på 

damsidan lyckats hänga kvar i sin.  89

Värmlands FF dröjde ytterligare innan de började beskriva herrfotbollen i genusbestämd form. 1976 

begärde Torsby kommun att förbundet skulle godkänna en grusplan för seriespel, de beslutade att 

godkänna planen för division sex, reservlag, juniorlag och damlag. Samma möte fastställde även 

förbundet regionens domartaxor i en tabell,  där herrfotbollen benämndes som division fyra, fem, 90

sex, reservlag och juniorlag medan damfotbollen benämndes som damlag.  1978 bildades det en 91

damkommitté i Varmlands FF, medlemmarna bestod av två män och styrelsen beslöt att den skulle 

kompletteras med en kvinna.  92

Efter damkommitténs bildande i det regionala förbundet fick damfotbollen mer plats under deras 

möten. Varje kommitté fick nämligen möjligheten att rapportera från deras verksamheter, eftersom 

en av dessa arbetade med enbart damfotboll så lyftes ämnet mer flitigt än tidigare. De rapporterade 

bland annat att förbundet skulle arrangera tre landskapsmatcher på damsidan, vilket de hoppades 
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skulle ge god propaganda för damfotbollen.  Vid ett senare möte samma år framgick dock stora 93

skillnader i mängden utrymme herr- respektive damfotboll fick, här beskrevs herrfotbollens 

verksamhet med 18 rader medan damfotbollen fick ett utrymme på tre rader.  94

1979 var det år då Värmlands FF började beskriva fotbollen på ett mer jämställt sätt, de ställde 

återigen upp en tabell  för regionens domartaxor. Här benämndes de olika verksamheterna som 95

Herrar och Damer. Samma möte beslöts att tävlingskommittén skulle skicka ut inbjudningar för 

serieträffar för herrarnas divison fyra, fem och sex samt damernas division tre, fyra och fem.  96

Forshaga IF:s fotbollssektion, huvudstyrelse och Värmlands FF använde alla tre genusneutrala 

begrepp när de beskrev herrfotbollen, medan damfotbollen beskrevs med genusbestämda begrepp. 

Intressant är att det tog längre tid att ändra på detta ju högre upp i organisationen de befann sig. 

Fotbollssektionen i Forshaga IF ändrade på detta år 1975, huvudstyrelsen började under året 1978 

och sist kom Värmlands FF 1979. Liknande företeelse skedde även för hur de olika styrelserna 

beskrev damfotbollens verksamhet. Detta kan ha berott på att det bildades en damsektion under 

fotbollssektionen redan 1973, att det påverkade dem att tidigare sära på herr- och damfotboll med 

genusbestämnda begrepp. Vilket i sin tur kan ha påverkade huvudstyrelsen. Värmlands FF bildade 

en damkommitté 1978, vilket även det kan ha lett till förändringen 1979.  
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3. Diskussion 

Under detta kapitel redovisas studiens resultat som svarar till dess syfte och frågeställningar. För att 

besvara syftet krävs en redogörelse för om damfotbollens bildande i Forshaga IF och Värmlands FF 

har förändrat dessa organisationer till att gå ifrån att vara mansdominerat till att inkludera kvinnorna 

och acceptera deras medverkan. Detta förevisas genom att beskriva och problematisera 

damfotbollens bildande i såväl Forshaga IF som Värmlands FF, påvisa huruvida skillnaden på 

ekonomiska tillgångar mellan dam- och herrfotboll har presenterats i Forshaga IF:s mötesprotokoll 

samt att redogöra för hur damfotbollen beskrevs under 1970-talet i föreningen och förbundet. 

Underrubrikerna för detta kapitel motsvarar studiens frågeställningar i nummerordning. De är som 

följer: 

1. Hur såg bildandet av damfotboll ut i Forshaga IF och Värmlands FF från 1971-1974? 

2. Hur såg den ekonomiska tillgången ut i Forshaga IF för damfotbollen i jämförelse med 

herrfotbollen under 1970-talet? 

3. Hur beskrevs herr- respektive damfotboll i mötesprotokollen för Forshaga IF och Värmlands FF 

och förändras detta under 1970-talet? 

Den teoretiska utgångspunkten för studien arbetas in i resultatet genom att ställa den mot manlig 

dominans kopplat till Raewyn Connells teori om könsroller samt hennes definition av genus. Detta 

arbetas in metodiskt genom att besvara en frågeställning i taget i diskussionen och koppla till 

tidigare forskning samt den teoretiska utgångspunkten. Begreppet manlig dominans problematiseras 

sedan i studiens slutsats. 

3.1 Kvinnokampen ledde till damfotboll 

Som nämnt i studiens inledning så var 1960- och 70-talet en tid för kvinnorörelsens framtåg, vilket 

spred sig i hela landet. Denna kamp innebar att kvinnor och män skulle behandlas lika och att 

samhället inkluderat idrotten skulle gå från att vara dominerat av män till att organiseras på ett mer 

jämställt sätt. I den svenska idrottsmodellen var detta, likt övriga samhället, ett problem. Kvinnor 

ansågs inte vara gjorda för att utöva den formen av fysiska aktiviteter som män gjorde, de sågs som 

svaga och saknade förmågan att koppla samman musklerna i koordinerade rörelser. Hur skulle de då 

kunna spela fotboll? 
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Likt männen kring sekelskiftet 1900 så började många kvinnor under 1960- och 70-talet få smak för 

att utöva fotbollssporten. Jonny Hjelm menar att detta berodde på att kvinnorna tyckte det var roligt 

att spela fotboll. Men varför hände detta inte tidigare? Jonny Hjelm och Eva Olofsson menar att 

detta berodde på att kvinnorna börjat komma in i den svenska arbetsrörelsen i en högre utsträckning 

än tidigare, men att de inte behandlades lika som männen och att detta fick många kvinnor att 

reagera och starta en kamp som skulle förändra deras situation på arbetsplatserna. Denna studie 

visar även på att kvinnorna tog sig in i fotbollens mansdominerade arena och började förändra de 

genusrelaterade normerna. 

Daniel Alsarve menar att den svenska fotbollen under 1900-talet styres av något han kallar 

fotbollsfamiljen, där äldre erfarna män styrde som fadersgestalter och exkluderade kvinnorna. Han 

poängterar även att denna familj anammade arbetarrörelsens skötsamhetskultur, vilket innebar 

sammanhållning och kamratskap. Enligt mig visar detta på att arbetarrörelsen förde över 

jämställdhetens frånvaro till idrottsrörelsen, när kvinnorna väl börjat sitt arbete med att få 

arbetsplatserna mer jämställda förde de sedan vidare detta arbete till den svenska idrotten. Således 

skedde ett stort steg i denna jämställdhetsrörelse inom fotbollen, genom att kvinnorna under  1970-

talet började ta sig in i fotbollsfamiljen och kämpade för likabehandling mellan kvinnor och män. 

Detta var ingen enkel arbetsuppgift att sätta igång. Studiens undersökningsmaterial från Forshaga IF 

och Värmlands FF visar på att damfotbollens bildande i många fall inte var välkomnande. De äldre 

och erfarna männen som satt i styrelserna för fotbollsföreningar och fotbollförbund var uppväxta 

med att kvinnor inte hörde hemma inom dessa organisationer. Raewyn Connell menar på att detta 

härstammar från könsskillnader som genom historien ansetts vara självklara, där mannens roll stått 

som den dominerande i de flesta arenor. Dessa könsskillnader menar hon bland annat kan peka på 

hur kvinnor har exkluderats från den akademiska världen på grund av sin ansedda skörhet och svaga 

kropp. På samma sätt visar denna studie på att kvinnan exkluderats från fotbollen genom att dessa 

könsskillnader levt vidare hos både kvinnor och män som kulturella genusnormer. När kampen för 

kvinnors rättigheter sedan tog fart under 1970-talet började detta förändras, framförallt hos kvinnor. 

Det har helt klart tagit längre tid för männen att ändra på dessa normer, det tror jag kan bero på att 

männen inte har lidit för det och således inte uppmärksammat problemet. Precis som när Värmlands 

FF 1971 skickade ut förfrågan till Forshaga IF om att starta ett damfotbollslag. Anledningen till att 

föreningen beslöt att tacka nej till denna förfrågan framgår inte i protokollen, men det som går att 
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analysera är att det inte finns med något annat än ett ”nej”. Männen i styrelsen såg inget problem i 

avsaknaden av en damverksamhet och frågade förmodligen inte om det fanns några kvinnor som 

var intresserade av det heller. Hade de frågat några om detta hade det förmodligen stått med i 

protokollet. Det krävdes istället att kvinnorna själva tog ställning i frågan och då såg männen mest 

problem med bildandet av ett damfotbollslag. Intressant är dock att kvinnorna inte ställde några 

krav så länge de fick spela fotboll. De förväntade sig förmodligen inte att de skulle bli behandlade 

på lika villkor som herrlaget utan infann sig i att männen var värda mer och dominerade fotbollen. 

Likt det Pierre Bourdieu skriver om den manliga dominansen i ett sexualitetsperspektiv, där 

kvinnorna sätter en negativ bild på sitt egna kön och accepterar mannen som den dominerande. Det 

har självfallet inte bara varit männen som växt upp i en värld med dessa könsskillnader, utan 

kvinnorna har även växt upp med detta som en självklarhet. Det tror jag var anledningen till att 

kvinnorna i Forshaga gick försiktigt fram när de arbetade för bildandet av ett damfotbollslag. De 

var medvetna om att männen inte skulle tycka om det, samt att det säkerligen fanns kvinnor som 

heller inte ansåg att de hade med fotboll att göra, utan att detta skulle lämnas till männen.  

1972 lyckades kvinnorna i Forshaga bilda ett fotbollslag i kommunens idrottsförening där de 

skapade sin egen sektion som stod under fotbollssektionen, som tidigare enbart hanterat herr- och 

pojkfotboll. En sådan damsektion som stod under herrfotbollens sektion menar Hjelm och Olofsson 

inte var en bra lösning, de anser att detta istället hämmade utvecklingen. De poängterar att detta 

gjorde så att de äldre och erfarna männen inom föreningarna inte behövde ta tag i damfotbollens 

utveckling och lämnade detta åt damsektionen, som förmodligen hade medlemmar som var mindre 

erfarna inom föreningslivet. Å andra sidan anser jag att studien tyder på det motsatta, kvinnorna 

fick ta tag i sin verksamhet själva och kunde bevisa för männen att de klarade detta minst lika bra. 

Om männen tagit över verksamheterna för damfotboll hade de möjligtvis riskerat att 

könsskillnaderna och genusnormerna tagit än längre tid att förändras. Risken hade varit att de äldre 

och erfarna männen fortsatt anse att kvinnorna hade en bristfällig förmåga i att leda och organisera, 

eftersom de då inte skulle fått visa motsattsen. Möjligtvis hade de accepterat kvinnornas 

fotbollsspelande bättre när de själva organiserade den, men frågan är om det hade räckt för att 

inverka på jämställdhetens förändring i samhället. Vilket jag anser denna studie bevisar att 

damfotbollens bildande har gjort. Detta grundar jag på Connells definition av genus: ”Genus 

handlar om hur samhället förhåller sig till människokroppen och de många konsekvenser som det 

förhållningssättet får både i vårt privatliv och för mänsklighetens framtid”. Genom att kvinnorna 
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spelade och organiserade fotboll förändrade samhället sin syn på kvinnans kroppsliga och mentala 

förmåga, damfotbollen har bevisat att det inte finns någon skillnad mellan könen och att dess 

bildande har påverkat framtiden. Självfallet så finns det en viss skillnad när det kommer till manlig 

och kvinnlig kropp, en herrfotbollsspelare på elitnivå är en bättre fotbollsspelare jämfört med en 

kvinnlig fotbollsspelare på elitnivå. Däremot skulle jag, som spelat fotboll i 20 år, aldrig ha en 

chans mot en damfotbollsspelare på elitnivå. Således går det inte att jämföra dam- och herrfotboll 

när det gäller skicklighet. Däremot vill jag poängtera att förmågan att leda och organisera är mätbar, 

inte mellan kön utan mellan olika individer. Som Ilse Hartmann-Tews och Gertrud Pfister menar när 

de ser till den individuella aspekten angående genus, som de anser innebär hur människan agerar, 

beter sig och presterar. Vilket jag tolkar till att traditionella genusnormer på ett individuellt plan har 

inneburit att till exempel goda ledaregenskaper var en manlig norm, men att detta förändras ju fler 

ledande roller kvinnorna får. Med andra ord kan jag tacka kvinnorörelsen på 1970-talet för att de 

förändrade de kulturella genusnormerna i samhället och gjort så att jag inte växt upp med en 

inställning om att kvinnor och män inte ska behandlas likvärdigt eller att goda egenskaper på något 

sätt har med kön att göra. Självfallet är jag medveten om att Sverige och framförallt världen har en 

lång bit kvar att gå när det gäller jämställdhetsdebatten, min poäng är snarare att vi inte hade varit 

där vi är idag, 2016, om inte så många kvinnor tagit ställning under 1970-talet och etablerat sig 

inom organisationer som till exempel fotbollen, som spelare, ledare och styrelsemedlemmar.  

3.2 Den ekonomiska särbehandlingen  

Undersökningsmaterialet för denna studie tyder på flera exempel där damfotbollens ekonomiaska 

tillgångar varit betydligt mindre än herrfotbollens. Jonny Hjelm och Eva Olofsson poängterar att 

damfotbollen inte fick utvecklas på bekostnad av herrfotbollen, vilket kan etableras på den 

ekonomiska situationen i Forshaga IF. Tomas Peterson och Susanna Hedenborg menar att det sker 

stora skillnader på det ekonomisak planet mellan herr- och damfotbollen i Sverige, trots att 

damfotbollen är populär i landet. Denna studie stärker detta eftersom den visar på att Forshaga IF:s 

damlag hade lägre ekonomiska tillgångar än herrlaget under hela undersökningsperioden.  

En intressant aspekt från undersökningsmaterialet är att kvinnorna i Forshaga IF:s damsektion inte 

verkade utveckla någon ilska över den ekonomiska särbehandlingen mellan herr- och damfotboll. 

Detta kan vara ett tecken på de traditionella genusnormer som enligt Raewyn Connell gör att 

kvinnor och män tänker olika i sociala sammanhang. Inte att deras mentala psyke ser annorlunda ut, 
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utan att traditioner fått könen att prioritera olika saker. Hon nämner att dessa könsskillnader fått 

kvinnor och män att till exempel värdera vikten av hög inkomst på olika sätt, att män värderar detta 

högre än kvinnor. Vilket skulle kunna kopplas till att damsektionen i Forshaga IF möjligtvis inte la 

så står vikt i att de fick mindre pengar än herrfotbollen, de kanske var nöjda med att de fick 

tillräckligt för att kunna bedriva sin fotbollsverksamhet. En annan synvinkel är den källkritiska 

aspekten enkelhet, att det förmodligen hände mer under mötena än vad som står nedskrivet i 

protokollen. Kvinnorna i damsektionen var möjligtvis arga över särbehandlingen men att de inte 

visade detta utåt, vilket visar på ett professionellt beteende. Studien tyder på att den traditionella 

maskulina dominansen spelar sin roll även i den ekonomiska aspekten. Herrarna såg inget konstigt i 

att de tämligen fick mer pengar och damerna infann sig i sin lott i livet som underordnad herrarna.  

Det fanns dock ett sätt för damsektionen att få pengar från herrfotbollen, genom att de gjorde 

sysslor som att laga kläder, där de då fick en liten summa pengar för besväret. Jag kan se en aspekt 

som pekar på att männen i styrelsen kanske ville hjälpa damsektionen, genom att tillgodose dem 

med ett litet bidrag för att det hjälpte dem att laga trasiga fotbollskläder och att kvinnorna snarare 

ansåg att de inte skulle få det eftersom de tidigare gjort det utan ersättning. Detta kopplar jag till det 

Connell skriver om, att män undermedvetet inte vill visa att de på något sätt befinner sig i ett 

underläge. Att männen i styrelsen erbjöd damerna ett ekonomiskt bidrag för att visa deras 

dominans. Lite som det fortfarande är idag i andra situationer som till exempel att det förväntas att 

mannen betalar för maten när en man och kvinna är ute och äter på en restaurang. Inte att män 

medvetet visar överlägsenhet genom att betala för maten, men att det traditionsenligt ska vara så 

eftersom mannen oftast varit den som haft bäst ekonomi. Vilket i sig kan röna ut i att mannen 

medvetet eller omedvetet visar sin dominans genom att betala för maten.  

Förklaringen till att herrfotbollen haft och fortfarande har en större ekonomisk tillgång kopplas till 

den manliga dominansen där Connell anser att idrott är den ledande definitionen. Hon menar att 

idrotten alltid har styrts av den som är överlägsen i styrka och skicklighet, där styrkan oftast gett 

mannen ett kroppsligt övertag. Vilket lett till ett symboliskt bevis för mannens rätt att styra 

samhället. Jag anser även att detta smittat av sig på de som tittar på idrotten och betalar för att se 

den. När det gäller fotboll finns det en uppfattning om att herrfotboll är mer underhållande än 

damfotboll och därför drar sig folk från att betala pengar för att se den. Vilket leder till att 

verksamheten kring damfotbollen inte drar in lika mycket pengar som herrfotbollen. Det blir 
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således viktigare för damfotbollen att dra in pengar på annat håll än genom inträden till sina 

matcher, som till exempel att driva kioskverksamhet, sälja lotter m.m. Vilket 

undersökningsmaterialet från Forshaga IF även bevisar.  

3.3 Könsneutrala eller könsspecifika begrepp 

Karin Grahn beskriver i sin rapport om hur herrfotbollen benämns som könsneutral och 

damfotbollen som könsspecifik, och att detta har pågått sedan damfotbollens bildande. Detta tar 

undersökningsmaterialet upp klara bevis för, där bland annat begreppet fotboll beskriver 

herrfotbollen och damfotboll beskriver fotboll utövad av kvinnor.  

Hjelm och Olofsson menar att många hade svårt att acceptera damfotbollen som riktig fotboll, 

vilket förmodligen var anledningen till denna uppdelning. Den enda riktiga fotbollen ansågs vara 

herrfotboll, vilket gjorde att benämningen fotboll räckte för att alla skulle veta vad de menade. Detta 

kan även kopplas till Hartmann-Tews och Pfisters teori om att könen delas in beroende på hur 

människor agerar, beter sig eller presterar. Att yttre funktioner kategoriserar människan i antingen 

manligt eller kvinnligt. Eftersom det enbart var män som spelade organiserad fotboll innan 1968 

behövde personer inte specificera sig med att benämna det som herrfotboll, det fanns bara 

herrfotboll, således räckte det att säga fotboll. När damfotbollen sedan etablerade sig i början av 

1970-talet låg benämningen av herrfotboll som fotboll kvar, vilket jag anser inte var konstigt. Detta 

är precis som många andra företeelser en traditionell normbenämning och det tar alltid tid innan 

sådana lyckas brytas. Frågan är varför det fortfarande 2016 är på detta viset. Trots att 

jämställdhetsdebatten varit omfattande under hela 1970-talet och är än idag tänker inte människan 

längre än sina traditioner, vi fastnar i dem när viktiga beslut ska fattas. Som exempelvis media, även 

om benämningen med herrfotboll som könsneutral och damfotboll som könsspecifik är uttalad och 

omdiskuterad så väljer media idag, 2016, att ofta skriva fotboll när de egentligen syftar på 

herrfotboll och benämner alltid damfotboll med damfotboll. Eller att högstaligan i svensk 

herrfotboll heter Allsvenskan och motsvarande för damfotbollen heter Damallsvenskan. Hur 

kommer det sig att den traditionsenliga företeelse om manlig dominans fortfarande får lysa igenom 

efter alla dessa år av hårda debatter om jämställdhet?  

Ytterst intressant är att det tar längre tid att ändra på denna benämning ju högre upp man kommer i 

den svenska fotbollsorganisationen. Genom att sätta resultatet av undersökningen från Forshaga IF 
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och Värmlands FF på ett nationellt plan så gick det snabbare att specificera fotbollen som herr- och 

damfotboll på lokal nivå och att detta sedan spred sig till regional och nationell nivå. Som Hjelm 

och Olofsson även poängterar att SvFF drog sig från att organisera den svenska damfotbollen och 

att de snarare tvingades till det eftersom att de lokala föreningarna och regionala förbunden redan 

satt igång denna verksamhet. Som Grahn menar så sker dock denna uppdelning med könsneutrala 

begrepp på herrfotbollen och könsspecifika begrepp på damfotbollen fortfarande. Det 

undersökningsmaterialet tyder på är att detta enbart förändrades när styrelserna i Forshaga IF och 

Värmlands FF skulle beskriva herr- respektive damfotboll i mötesprotokollen, detta tror jag berodde 

på att de lättare skulle kunna sära på deras verksamheter. När damsektionen bildades i Forshaga IF 

och damkommittén i Värmlands FF blev det för otydligt i protokollen när det stod fotboll alternativt 

damfotboll. Utanför styrelsernas verksamheter sker dock denna uppdelning fortfarande. 

Förändringen som skedde i Forshaga IF och Värmlands FF under 1970-talet utfördes förmodligen i 

flera andra fotbollsföreningar och fotbollförbund, förhoppningsvis lever den kvar än idag. Frågan är 

hur detta ska komma ut från styrelsernas mötesprotokoll till det verbala och skriftliga språket i 

samhället.  

3.4 Slutdiskussion 

Även om studiens undersökningsmaterial visar på hur damfotbollen stått i skuggan av herrfotbollen 

så anser jag att sporten tog stora framsteg under 1970-talet. Värmlands FF rapporterade vid några 

tillfällen att damfotbollen var viktigt och att den skulle gå framåt. De arbetade till exempel för att få 

arrangera damlandskamp i Värmland, det skedde ett gediget arbete med landskapsmatcher på 

damsidan och de arbetade för tränarkurser för damfotboll. Hjelm och Olofsson menar att 

damfotbollen accepterades fortare än vad många hade trott och att detta bland annat berodde på att 

damerna hade samma spelregler som herrarna samt att damfotbollen blev en ny form av fotboll med 

nya former av spelsystem som var tillfredställande för publiken. 

David Ekholm skriver om hur idrotten bidragit till att främja samhällsproblem, att idrottsledare har 

en större möjlighet att kunna påverka ungdomars omdöme och leda dem in i rätt spår i samhället. På 

samma sätt tänker jag med damfotbollen. Genom damfotbollens etablerande i den svenska fotbollen 

så har kvinnor accepterats som fotbollsspelare. Peterson och Hedenborg menar även att fotboll är 

den största idrottsaktiviteten för flickor idag. Arbetet som alla lokala föreningar och regionala 

förbund lagt ned för flick- och damfotbollen i Sverige betyder förmodligen oerhört mycket för 
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många individer i landet, och framförallt för jämställdheten. Att Sverige även är ett framgångsrikt 

land inom damfotboll gör att den främjar förändring inom de traditionella genusnormerna ännu mer, 

vilket gör att Connells definition av genus framställer hur det normbrytande beteendet inom 

fotbollen förändrat synen på könsskillnaderna. Hon menar att genus handlar om hur samhället 

förhåller sig till människokroppen och vilka konsekvenser det ger i framtiden. Den kvinnliga 

människokroppen har gått från att anses vara svag av sin egen natur till att spela fotboll på elitnivå 

och vara förebilder för flickor, pojkar, kvinnor och män i hela landet. Att flickor och kvinnor idag 

spelar fotboll till vardags är något som vi i Sverige nu är vana vid. Utvecklingen inom damfotbollen 

under 1970-talet anser jag fått en konsekvens av att främja Sveriges jämställdhet i framtiden. 

Problematiken som studien inriktar sig mot med att det mansdominerade samhället har smittat av 

sig på den svenska idrottsmodellen anser jag resulterat i ett normbrytande beteende som började 

under 1960- och 70-talet med den kvinnorörelse som satte igång. Detta förknippar jag med Connells 

teori om könsskillnader. Hon menar att könsskillnader innebär förväntningar om hur en man eller 

kvinna bör agera i olika sociala situationer. Dessa förväntningar är något som byggts upp under hela 

människans existens vilket gör att de är svåra att bryta. I det här fallet handlar det om förväntningen 

om att enbart män spelar fotboll och att kvinnor inte gör det. Detta kräver först och främst att några 

kvinnor börjat tänka på ett annat sätt, att det inte längre förväntas av dem att avstå från att spela 

fotboll. Detta görs dock inte i en handvändning när människor är uppväxta i ett samhälle där 

mannen står som dominant över kvinnan hur man än vrider och vänder på det. 

Denna normbrytning grundar sig i att kvinnor började bryta genusnormer på arbetsmarknaden. De 

tog dock inte detta steg självmant, hade kvinnor haft det alternativet hade det säkerligen gjorts 

tidigare. Utan det var snarare så att samhället tvingades till att låta kvinnor komma in i 

arbetsrörelsen på grund av arbetskraftsbrist. Därifrån fick kvinnorna möjligheten att bryta 

genusnormer i samhället, först inom arbetsplatser och efterhand inom fotbollen. Detta var enbart 

första steget och dessa genusnormer fortsätter vi försöka bryta än idag. Eftersom vi fortfarande inte 

lyckats fullt ut med detta så innebär det att denna process möjligtvis var betydligt svårare under 

1970-talet än vad den är idag. Det går inte att jämföra dagens jämställdhetsproblem med dåtidens, 

eftersom de förväntade könsskillnaderna såg annorlunda ut. 
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Alla de kvinnor som började spela fotboll och kämpade för att utveckla den under 1960- och 70-

talet är självfallet dem vi ska tacka för att damfotbollen kommit så långt i Sverige. Men frågan är 

hur mycket vi egentligen kan klandra männen i Forshaga IF och Värmlands FF under 1970-talet för 

att damfotbollen mötte motgångar, kan vi se det positivt att de under en relativt kort tid faktiskt 

lyckades acceptera damfotbollen? Att utan den processen hade den svenska damfotbollen aldrig 

varit där den är idag. Det är självfallet svårt att tacka några som motarbetat det vi idag fortfarande 

kämpar för, men det vi kanske kan göra är att tillägna en förståelse för att det var svårt att infinna 

sig i att traditionella genusförväntningar höll på att brytas. Å andra sidan pågår fortfarande detta 

arbete med att försöka bryta traditionella genusnormer, men förhoppningsvis har vi kommit en bit 

på väg sedan 1970-talet.  

Enligt Hjelm och Olofsson ansåg inte de fotbollsspelande kvinnorna på 1960- och 70-talet att 

damfotbollen ökade deras status i samhället, men däremot att deras sociala status påverkades 

positivt. Detta tolkar jag som att de fick högre status hos vissa individer men att kvinnors status i 

samhället i sin helhet inte förändrades. Även om de inte såg någon förändring på kvinnors status då 

så anser jag att tack vare deras prestationer så ser vi en förändring av kvinnans status idag. Detta 

kan självfallet sticka många i ögonen som anser att vi knappt har kommit någonstans i 

jämställdhetsdebatten, eftersom den 2016 fortfarande är aktuell och omfattande. Jag håller med om 

att vi inte har kommit så långt som vi vill, men anser samtidigt att vi har kommit en bra bit påväg. 

Med detta menar jag framförallt att förväntningarna på hur en kvinna eller en man bör agera har 

förändrats och att detta är en process som fortfarande är under utveckling. 
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4. Slutsats 

Resultatet för denna studie pekat på att damfotbollens bildande var problematisk men att dess 

utveckling gick snabbt framåt under 1970-talet. Dock gick den ekonomiska skillnaden mellan herr- 

och damfotboll oförändrad under 70-talet. Däremot bevisas att utvecklingen i hur dam- respektive 

herrfotboll beskrevs i mötesprotokollen positivt förändrades och att detta skedde i lokala föreningar 

först och spreds sedan upp i den svenska fotbollsorganisationen. Som en slutkläm på denna studie 

ska vi därför titta på hur det ser ut 2016 när olika fotbollförbund beskriver herr- och damfotboll på 

deras hemsidor. På det internationella fotbollförbundets (FIFA) startsida framgår det flikar som 

heter ”FIFA World Cup”, ”FIFA Tournaments”, ”Live Scores”, ”FIFA Ranking” och ”Women´s 

Fotboll”. Alla flikar utom den sistnämnda beskriver herrfotboll.  FIFA:s hemsida ger en bild av att 97

damfotbollen är en liten svart prick i deras verksamhet, den påminner mig om hur damfotboll 

beskrevs i mötesprotokollen under första åren på 1970-talet. Svenska fotbollförbundets (SvFF) 

hemsida delar upp herr- och damfotboll på tre sätt. På deras startsida finns det flikar som heter 

”Allsvenskan”, ”Damallsvenskan”, ”Superettan”, ”Elitettan”, ”Cuper & Serier”, ”Landslag” och 

”Futsal”. Den högsta ligan i Sverige för herr- respektive damfotboll delas in som traditionella 

genusnormer inom fotbollen, herrfotboll står för normen, ”Allsvenskan/Damallsvenskan”. Sedan 

kommer den näst högsta ligan som för herrarna heter ”Superettan” och för damerna ”Elitettan”, 

detta delas upp med könsneutrala begrepp för båda två. Den sista indelningen som resterande flikar 

står för delar istället upp fotbollen i ”Herrar” och ”Damer” efter att man klickat på dem.  Genom 98

att fortsätta gå nedåt inom den svenska fotbollsorganisationen ska vi även ta en titt på Värmlands 

FF:s hemsida. Där framgår en del information om hur förbundet arbetar med fotboll i regionen, det 

vi ska titta på är en flik som heter ”Värmlands FF:s tävlingar”. Genom att klicka på den så kommer 

det en uppdelning av samtliga fotbollsserier och tävlingar inom regionen där herrfotbollens 

seniorverksamhet kommer först och därefter damfotbollens seniorverksamhet, vilket följs av 

pojkfotboll och sedan flickfotboll.  Värmlands FF har valt att slå ihop herr- och damfotboll under 99

samma flik, men väljer sedan att sätta herrfotbollen före damfotbollen samt pojkfotbollen före 

flickfotbollen. Det intressanta i denna utläggning är att den säger samma sak som studiens resultat, 

ju högre upp i fotbollsorganisationen man kommer desto mindre jämställda uppdelningar sker det 

av herr- och damfotboll. Med andra ord handlar det om att individer på lokal nivå tar ställning för 

 Startsida, www.fifa.com, Hämtad: 2016-12-1697

 Startsida, www.svenskfotboll.se, Hämtad: 2016-12-1698

 Startsida, www.varmlandsff.se, Hämtad: 2016-12-1699
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att medvetet främja jämställdheten. Där större organisationer på nationell nivå istället motarbetar 

jämställdheten genom att medvetet eller omedvetet främja det mansdominerade samhället.  

Hur ska den svenska fotbollsorganisationen arbeta för att komma ifrån dessa detaljer som gör att 

den traditionella företeelsen om att mannen står som dominant över kvinnan fortfarande existerar? 

För mig är svaret ganska enkelt, Svenska Fotbollförbundet bör bestämmer sig för att utföra åtgärder 

som direkt minskar skillnaderna mellan herr- och damfotboll. Att till exempel byta ut namnet på 

herrfotbollens högstaliga från Allsvenskan till Herrallsvenskan ger ett direkt intyg på att nationens 

högst uppsatta fotbollsförbund arbetar för en mer jämställd fotboll. På det viset kan budskapet 

spridas nedåt i organisationen, vilket förhoppningsvis går betydligt fortare än att en liten 

fotbollsförening tar ställning och försöker sprida budskapet uppåt. Det är enklare att gå i 

nedförsbacke än uppförsbacke, att det även gäller jämställdhetsfrågan måste Svenska 

Fotbollförbundet komma underfund med. På så sätt kan det nationella fotbollförbundet ta ställning 

och medvetet motarbeta det mansdominerade samhället.  

Den slutsats som denna studie problematiserar är huruvida samhället medvetet eller omedvetet 

framhäver manlig dominans. Arbetade männen i Forshaga IF och Värmlands FF medvetet med att 

främja manlig dominans? Eller framhävdes den omedvetet för att framförallt män men också 

kvinnor fastnat i traditionella normer? Jag anser att studien kommit fram till att männen varken fullt 

medvetet eller omedvetet främjade sin dominans inom fotbollen under 1970-talet, utan att de 

traditionella könsrollerna och  genusnormerna som innebär männens rätt att styra har fått en allt för 

stor inverkan. För att bryta detta mönster krävs det att människan börjar tänka utanför dessa 

traditionella synsätt och istället medvetet minskar skillnaderna mellan män och kvinnor. Dessa 

omedvetna ageranden som enligt Raewyn Connell kommer från traditionella könsroller måste 

medvetet brytas. Görs inte det så kommer dessa bakomliggande omedvetna könsrollerna för alltid 

att framhävas i människans sätt att agera. Det är dags att medvetet avstå från omedvetna 

genusnormer och medvetet agera för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män.  
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Bilaga 1: Budgetfördelning 

  ”Kom.anslag  Av Bingo  Anslag totalt 
HS      700:-     9 300:-  10 000:- 
IP   -      8 000:-    8 000:- 
Fotboll    8 399:-  18 601:-  27 000:- 
U-fotboll   3 490:-    5 110:-    8 600:- 
Ish   33 504:-  78 996:-            112 500:- 
U-ish  13 960:-    9 340:-  23 300:- 
Damfotboll   3 490:-    3 510:-    7 000:-” 

Källa: Mötesprotokoll, 3/3 1975, Fotbollssektionen A 1: 1, FIF, AV 

Bilaga 2: Budgetfördelning 

”De totala anslagen till respektive sektioner fastställdes enligt följande: 
Ishockey:   120 500:- 
U-Ishockey:       20 000:- 
Damfotboll:       22 000:- 
U-Fotboll:       27 500:- 
Fotboll:        45 000:- 
IP:        16 000:- 
HS:            9 000:- 

Totalt kronor:   260 000:-” 

Källa: Mötesprotokoll, 11/3 1978, Huvudstyrelsen A 2: 2, FIF, AV

Bilaga 3: Domartaxor 

”Domaretaxorna för 1976 fastställdes enligt följande:  
Division IV - 90:-         Linjemän   60:- 
   V - 70:-   50:- 
  VI - 70:-   50:- 
Reservlag       - 70:-   50:- 
Juniorlag      - 60:-   50:- 
Damlag            - 50:-   40:- 
Pojklag            - 25:-   15:-” 

Källa: Mötesprotokoll, 25/3 1976, Värmlands Fotbollförbund A 1: 4, VFF, AV



Bilaga 4: Domartaxor 

”Åke Nordmark rapporterade från sammanträde med domarkommittén.  
Domartaxorna diskuterades och följande förslag beslöts: 

Herrar: 
Arvoden    Domare  Linjemän 
Div. IV     100:-  70:- 
Övriga A-lagsserier     90:-  60:- 
Allsv. reservlagsserien   145:-  75:- 
Allsv. ungdomsserie   100:-  70:- 
Svealands reservlagsserie  100:-  70:- 
Övriga reservlagsserier     75:-  50:- 
Juniorserier och DM     75:-  50:- 
Pojkserier och cuper P-63    40:-  30:- 
Pojkserier och cuper  f efter 63    25:-  25:- 

Damer:     Domare  Linjemän 
Div. III och DM    75:-  40:- 
Övriga serier seniorer   65:-  40:- 
Juniorserier och DM   55:-  35:- 
Flickserier och cuper F-63  40:-  30:- 
Födda efter-63    25:-  25:- 

Vänskapsmatcher: 
Herrar seniorer och juniorer  70:-  50:- 
Dammatcher    50:-  30:- 
Ungdomsmatcher   25:-  25:-” 

Källa: Mötesprotokoll, 25/1 1979, Värmlands Fotbollförbund A 1: 4, VFF, AV


