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Abstract 

Title: ”The medias perspective about the persons behind the golden year of 

swedish womens football 1984” – About social structures and social actions that 

makes a difference. 

In this study I describe the persons who got the most publicity in media during 

womens football European Championship in 1984. The aim of this study is to 

examine what the persons are saying about the social structures in the Swedish 

football family in 1984 and what social actions they did to the raise of womens 

football. The persons that I focus on is Anette Börjesson, Pia Sundhage, Ulf Lyfors, 

Ann Jansson, Anna Svenjeby and Lena Videkull. The connection between these 

people are that they were all part of the successful Swedish national team that 

become historical when they won the first official womens European Championship 

in football 1984. I examine what the persons has to say in the Swedish newspapers 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet. I relate my results 

to the theories that Britt Marie Ringfjord is presenting in her book “Fotboll är livet 

– En medieetnografisk studie om fotbollstjejer och TV-sport” about social structures 

and social actions. My result is that it was a clear social structure in the womens 

football in the year of 1984. During the girls childhood it was the boys who decided 

if the girls were allowed to play football in the school playground, or not. Even 

when the girls become older it was clear that they didn’t have same possibilities as 

the boys, because they didn’t have as much organized teams to play in as the boys 

had. When the girls became women they didn’t get paid as the men did and they 

didn’t played in front of as much spectators as the men. My study also show that the 

women not did play football for the fame or the money, because it was not much 

fame or money in womens football. They played football because they loved to do it 

and to be with friends. 
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1 Inledning 

Under hösten 2018 vann Nilla Fischer diamantbollen. Detta pris delas ut till den 

fotbollskvinna som under året varit Sveriges bästa. Enligt normen håller vinnaren ett 

tacktal efter att ha tagit emot priset. Vinnaren brukar vanligtvis tacka sina föräldrar, 

tränare och lagkamrater, men det nöjde sig inte Nilla Fischer med. Damfotbollen 

bedöms vara en sport i utveckling och fotbollskvinnorna bedöms få det bättre och 

bättre. Därför uppstod en stor medial uppståndelse efter Fischers tal. Hon sa: 

”Till alla älskade flickor: Jag vet hur det känns att bli hånad av 

killarna för fotbollens skull. För att du inte är tillräckligt bra eller för 

att du helt enkelt är bättre. Jag vet hur det känns när någon säger 

"varför spelar ni inte på en mindre plan eller med en mindre boll?" och 

jag vet hur det känns när klubben eller tränaren inte står bakom dig. 

Jag vet exakt hur det känns. Om jag stod här i dag som man, med den 

karriär jag haft, så hade jag aldrig mer behövt oroa mig ekonomiskt 

igen, för mig och mina barn. Vi spelar för att vi älskar sporten. Vi 

spelar för livet. Därför vill jag säga till er tjejer: Sluta aldrig spela 

fotboll. Sluta aldrig kämpa för jämställdhet. Känn ingen 

tacksamhetsskuld. Vi är värda så mycket mer. Och alla ni pojkar och 

killar och framför allt alla män, det är dags att komma in i matchen nu. 

Jämställdhet gynnar oss alla men är något vi måste göra tillsammans 

och helt ärligt: We have no more fucks to give.”1  

Jag kan tänka mig att en aspekt som Fischer syftar på med sitt tal, är hur 

damfotbollen skrivs fram i media. Britt Marie Ringfjord forskar om hur genus- och 

maktrelationer uttrycks i medier. Hon skriver i sin bok ”Fotboll är livet”: En 

medieetnografisk studie om fotbollstjejer och TV-sport att kvinnor som befinner sig 

inom maskulint dominerande områden ofta måste bevisa sina kompetenser. Detta 

anser Ringfjord gäller i synnerhet fotboll där feminina egenskaper bedöms efter 

manliga normer och värderingar. Ringfjord tillägger dock att fotbollskulturens 

                                                      

1 Expressen. Nilla Fischer vinner årets diamantboll. 2018. 

https://www.expressen.se/sport/fotboll/landslaget/nilla-fischer-vinner-arets-diamantboll/  

(Hämtat 2019-01-28)  

https://www.expressen.se/sport/fotboll/landslaget/nilla-fischer-vinner-arets-diamantboll/


 

 

 

ideologiska strukturer emellertid kan förändras av hur människor handlar och agerar 

över tid.2 Över lag avspeglar mediernas sportinnehåll de könsstereotyper som 

reflekterar samhällets syn på vad som är manlig och kvinnlig idrott. Olika 

idrottsgrenar tillskrivs feminina respektive maskulina egenskaper.3 Ringfjord 

understryker att medier som en del av populärkulturen har en särskilt viktig roll i 

hur identiteter och livsstilar formas och uttrycks.4 Jag anser att det i detta 

forskningsfält uppstår intressanta frågor, både ur genus- och historieperspektiv.  

Nilla Fischer är en av de viktigaste röster som den moderna svenska damfotbollen 

har. Hon var Sveriges bästa kvinnliga fotbollsspelare år 2018 och använder sin röst 

till något större, nämligen att åstadkomma förändring. Damfotbollens historia är 

troligtvis full av kvinnor (och män) likt Nilla Fischer. Jag kan tänka mig att om det 

finns ett stort missnöje inom dagens damfotboll likt det Fischer ger uttryck för, så 

måste de kvinnliga fotbollsspelarna haft det ännu tuffare förr i tiden. Men frågan är 

hur tufft? Och vilka var historiens versioner av Nilla Fischer som trots allt åstadkom 

någon form av förändring? De kvinnor som spelade fotboll innan år 1990 hade inte 

ens någon diamantboll att ta emot.    

1.1 Syfte 
Kampen för jämställdhet har pågått genom hela historien. Denna kamp kan 

uttryckas genom olika former och ett sätt att se på kampen är genom sportarenan 

och vilken bild media har förmedlat från den. Fotbollen är ett fenomen som enligt 

många förbättrat samhället, men fotbollen har givetvis även sina belackare. I denna 

uppsats studerar jag fotbollens historia ur ett jämställdhetsperspektiv, genom den 

bilden som dåtidens media förmedlade. 

Jag har i denna studie valt att avgränsa mig till året 1984. Syftet är att jag måste ha 

en rimlig arbetsbelastning för denna C-uppsats, men även för att det året är extra 

intressant. Detta år spelades det första officiella europamästerskapet i fotboll för 

damer. Sverige kvalificerade sig och vann till slut hela mästerskapet, vilket 

                                                      

2 Ringfjord, Britt Marie. 2006. Fotboll är livet – En medieetnografisk studie om fotbollstjejer 

och TV-sport. Media and communication studies. Lunds universitet. S 120. 
3 Ringfjord, 2006, s 24 
4 Ringfjord, 2006, s 121 



 

 

 

resulterade i att damfotbollen uppmärksammades stort i media. Troligtvis har de 

kvinnor som var med och vann detta mästerskap varit stora förebilder för de 

fotbollsspelande flickor som började spela fotboll tiden efter. Men vilka var dessa 

kvinnor och hur skrevs de fram i media? Vilken bild fick allmänheten av dessa 

kvinnor som för första gången någonsin deltog i ett officiellt mästerskap i fotboll 

och dessutom blev slutsegrare? Fokus i denna C-uppsats är på personerna som 

åstadkom svensk landslagsfotbolls första stora framgång för damer någonsin. Precis 

som Ringfjord skriver spelar medierna en viktig roll i hur identiteter och livsstilar 

uttrycks. Därför har jag för avsikt att ge en bild av hur guldhjältarna från 1984 

framställdes i Sveriges stora tidningar. Dessutom är jag även intresserad av vilka 

sociala strukturer som de upplevt och vilka sociala handlingar damerna utförde för 

att påverka sin situation. 

1.2 Tidigare forskning 
Vad säger då den tidigare forskningen om detta fält? Vad vet vi sedan tidigare? 

Historikern Jonny Hjelm och idrottsforskaren Eva Olofsson påpekar att svenska 

fotbollsförbundet, vid tiden då damfotbollen utvecklades i en så rasande fart på 

1970-talet, endast hade män i styrelsen. När förbundet hade styrelsemöten angående 

viktiga frågor rörande damfotbollen var det män som bestämde.5 Här ger alltså 

Hjelm och Olofsson uttryck för att en rådande manlig maktstruktur fanns inom den 

svenska fotbollen innan år 1984.  

Hjelm och Olofsson understryker att det var de fotbollsspelande damerna som 

byggde sin egen sport. Det ska även påpekas att det i vissa fall fanns manliga tränare 

som förde utvecklingen framåt. De fotbollsspelande damerna utmanade den 

hegemoniska maskuliniteten. De maskulina idealen har funnits i fotbollen ända 

sedan slutet av 1800-talet. Detta resulterade i att damer som ville spela fotboll innan 

år 1960 fick nöja sig med att spela välgörenhetsmatcher mot old boys-lag där 

underhållningen stod i centrum, snarare än tävlingen.6   

                                                      

5 Hjelm, Jonny & Olofsson, Eva. 2003. A Breakthrough: Women's football in Sweden. 

Soccer & Society Vol. 4(2-3). S 192 
6 Hjelm & Olofsson, 2003, s 196 



 

 

 

Hjelm och Olofsson anser att det som låg bakom damfotbollens utveckling var att 

allt fler kvinnor började arbeta utanför sina hem och att samhällets sociala 

värderingar gällande kön förändrades under den aktuella perioden. Det inspirerade 

dåtidens damer att åstadkomma en förändring i fotbollens värld.  Efterkrigstiden var 

goda tider i Sverige eftersom den svenska välfärdsstaten expanderade och den 

materiella levnadsstandarden blev bättre. Lönerna ökade samtidigt som antalet 

arbetsdagar per år minskade under 1960- och 1970-talen. Problemet blev snarare att 

det inte fanns tillräckligt med arbetskraft och lösningen på det var att välkomna 

kvinnorna ut ur hemmen och in i arbetsmarknaden. Detta resulterade i att den gamla 

traditionella synen på kvinnan förändrades.7   

Till skillnad från tidigare delen av 1900-talet uppstod sedermera en mer nyanserad 

debatt angående vad som var acceptabla idrotter för kvinnor, enligt Hjelm och 

Olofsson. En viktig del i utvecklingen var att vissa journalister började skriva om 

kvinnans rätt att utöva sin egen idrott. Under hela 1960-talet pågick debatter om 

könsroller och i synnerhet kvinnans roll i samhället. Den gamla tanken om att 

kvinnans plats var i hemmet började utmanas och ifrågasättas. Politiken påverkades 

och den rådande Socialdemokratiska regeringen tog år 1972 upp sin feministiska 

policy.8   

Hjelm och Olofsson påpekar att damfotbollen mellan åren 1968 och 1971 

framställdes mestadels positivt i media. Detta gick i linje med hur kvinnofrågor 

behandlades i samhället generellt. Journalister diskuterade hur traditionella attityder 

påverkade kvinnor. Detta innebar dock inte att damfotboll framställdes på samma 

sätt som herrfotboll i media. Sexistiska kommenterar i samband med damfotbollen 

förekom fortfarande. Vissa sportjournalister som började fokusera på damfotboll tog 

å andra sidan på sig rollen att publicera åsikterna som damfotbollens företrädare 

framförde.9 Jag anser därmed att det är tydligt att damfotbollens möjligheter 

förändrades, överlag i positiv riktning under 1960- och 1970-talet. Det var 

                                                      

7 Hjelm & Olofsson, 2003, s 196 
8 Hjelm & Olofsson, 2003, s 196 
9 Hjelm & Olofsson, 2003, s 187 



 

 

 

förändrade sociala strukturer i samhället som var anledningen till att kvinnornas 

möjligheter att spela fotboll ökade. 

Detta fenomen blev ännu tydligare när fotbollens mäktigaste personer sedermera 

förstod att damfotbollen fortsatte växa. Det blev helt plötsligt naturligt att släppa in 

kvinnor i de olika organisationerna. Nu blev damfotbollen integrerad i svenska 

fotbollsförbundet på riktigt, menar Hjelm och Olofsson. En fara med denna 

integration var dock att damfotbollen i regel skulle hamna i skuggan av 

herrfotbollen och på så sätt försvinna. Hjelm och Olofsson menar att eftersom 

damfotbollen har haft samma regler som herrfotbollen så har männens normer 

applicerats på damfotbollen. Damfotbollen jämförs därför med herrfotbollen och 

männens fotboll var norm där damernas kvalitet bedömdes. Det var allmänt känt att 

damfotbollen var underordnad herrfotbollen.10 Med andra ord anser jag att vi här ser 

hur damfotbollen fick tillåtelse av samhället att utvecklas. Men fotbollsfamiljens 

strukturer begränsade utvecklingen så pass att den inte kunde gå om herrfotbollen. 

De fotbollsspelande kvinnornas enda mål var att besegra de rådande normerna i 

fotbollsrörelsen, inte samhället i stort, understryker Hjelm och Olofsson. 

Fotbollskvinnorna stöttades generellt av sina familjer och vänner. Dock kunde 

övriga personer i samhället möta dem med skeptiska blickar men det motiverade 

damerna ännu mer att fortsätta kämpa. År 1969 presenterad regeringen sitt koncept 

"sport för alla". Syftet var att uppmuntra människor till att delta i sport oavsett ålder, 

funktionsförmåga eller kön. Detta ställningstagande av regeringen gjorde det svårt 

för svenska fotbollsförbundet när de kritiserade eller förlöjligade damfotbollen i 

media.11  

Hjelm och Olofsson påpekar att det som drev svensk damfotbolls framträdande 

personer var längtan efter att få spela fotboll och ha kul. Det var vanligt att systrar 

spelade fotboll i ung ålder med sina bröder och kompisar. Men till skillnad från 

pojkarna hade flickorna inget lag att spela för när de blev äldre. Pionjärerna som 

tidigt kämpade för att damfotbollen skulle få en plats i samhället kämpade inte för 

att få ett personligt erkännande, för det fick de inte. Dock kände de en 

                                                      

10 Hjelm & Olofsson, 2003, s 200 
11 Hjelm & Olofsson, 2003, s 199 



 

 

 

tillfredsställelse när de besegrade traditionella normer som beskrev vad kvinnor 

skulle göra eller inte göra. Pionjärerna vägrade acceptera de rådande normerna som 

existerade i fotbollsrörelsen.12 Frågan blir då specifikt vilka handlingar som 

damfotbollens personer utförde för att nå fram till sitt mål, förutom att spela fotboll 

vilket får anses vara en given handling? 

Jonas Björk undersökte i sin C-uppsats damfotbollens bildande och utveckling 

under 1970-talet ur ett genusperspektiv, med fokus på Forshaga Idrottsförening och 

Värmlands Fotbollförbund. Han menar att alla de kvinnor som började spela fotboll 

och kämpade för att utveckla den under 1960- och 70-talet är de vi ska tacka för att 

damfotbollen kommit så långt i Sverige i dag. Samtidigt frågar sig Björk hur mycket 

vi egentligen kan klandra de som orsakade motgångar för damfotbollen under denna 

tid. Björk frågar sig om vi kan se det positivt att meningsmotståndarna under en 

relativt kort tid faktiskt lyckades acceptera damfotbollen? Att utan den processen 

hade den svenska damfotbollen aldrig varit där den är idag? Björk skriver att det 

självfallet är svårt att tacka några som motarbetat jämställdhet, men det vi kanske 

kan göra är att tillägna en förståelse för att det var svårt att föra sig när traditionella 

genusförväntningar höll på att brytas.13 Det är tydligt att damfotbollen har haft sina 

kritiker genom historien. Björk erbjuder ett intressant perspektiv på den struktur 

som uppstod när damfotbollen ville framåt. En hel del människor i samhället 

arbetade emot, men lärde sig allt eftersom att acceptera damfotbollen. De har 

givetvis sin del också i att damfotbollen har vuxit så pass mycket som den gjort 

fram till i dag, även fast det kan vara svårt att tacka någon som arbetat emot 

jämställdhet, som Björk framhäver. Men deras nyvunna acceptans för damfotbollen 

lättade på de tidigare så hårt satta strukturerna. 

Damfotbollens utveckling i Luleå under 1970-talet undersöktes av Erik Reimegård. 

Han framhäver i sin C-uppsats att kvinnornas motiv till att spela fotboll var en 

önskan om att tillhöra en gemenskap, att helt enkelt hitta på någonting med andra 

inom idrottens ramar. Alltså inte att bryta sig in i en mansdominerad rörelse. I 

                                                      

12 Hjelm & Olofsson, 2003, s 197 
13 Björk, Jonas. 2017. Kvinnornas kamp inom den mansdominerande fotbollen: damfotboll i 

Forshaga IF och Värmlands FF under 1970-talet. Karlstad Universitet. S 39 



 

 

 

Reimegårds studie fann han inte något konkret jämställdhetsfokus kopplat till 

spelarnas motiv till fotboll. Reimegård antyder även att mannen fungerar som norm 

i de undersökta föreningarna och att bilden av det manliga är bilden av det normala. 

Detta visade sig tydligt i de enstaka fall då föreningar helt prioriterade bort 

damverksamheten till förmån för herrverksamhetens fortsatta utveckling.14   

Jag vill avslutningsvis i detta stycke understryka att ingen tidigare studie har 

fokuserat på mediabevakningen av damfotbollen år 1984, då landslaget vann det 

första officiella europamästerskapet. Jag anser även att den tidigare forskningen inte 

är specifik angående vilken bild media förmedlade av de mest omskrivna 

personerna inom damfotbollen. Just år 1984 blir extra intressant på grund av 

landslagets oundvikliga historiska framgång. Detta hål i genusforskningen i 

fotbollens historia, anser jag blir ännu viktigare att undersöka i relation till 

Ringfjords bok där hon skriver att medierna spelar en viktig roll i hur identiteter och 

livsstilar uttrycks. Hon anser även att mediernas sportinnehåll avspeglar de 

könsstereotyper som reflekterar samhällets syn på vad som är manligt och 

kvinnligt.15 

1.3 Frågeställning 
Mot bakgrund av detta blir den här uppsatsens frågeställningar: 

• Vilka personer inom damfotbollen skrivs fram mest frekvent i svensk media 

år 1984 och hur skrevs de fram? 

• Vilka sociala strukturer, som går att utläsa ur medias artiklar, möjliggjorde 

eller begränsade damernas fotboll i Sverige? 

• Vilka sociala handlingar, som går att utläsa ur medias artiklar, utförde de 

fotbollsspelande kvinnorna för att åstadkomma sina mål? 

1.4 Teori 
I den här uppsatsen teoribildning har jag inspirerats av Britt Marie Ringfjord som 

forskar om hur genus- och maktrelationer kommer till uttryck både i mediernas 

framställningar och i människors vardagsaktiviteter. Med detta avsnitt har jag för 

                                                      

14 Reimegård, Erik. 2015. "Damfotbollen - visst har den en framtid": Damfotbollens tidiga 

utveckling i Luleå under 1970-talet. Luleå tekniska universitet. S 26-27 
15 Ringfjord, 2006, s 24 



 

 

 

avsikt att tydliggöra de för denna uppsats viktiga begreppen social handling och 

social struktur. Ringfjord skriver i sin bok Fotboll är livet – en medieetnografisk 

studie om fotbollstjejer och TV-sport att feministisk forskning är ett 

samlingsbegrepp för olika perspektiv på könens relationer i olika sammanhang. Ett 

förenande drag är att studera hur maktförhållanden mellan könen i samhället 

organiseras och delar in i olika områden i manligt och kvinnligt. Mäns och kvinnors 

makt och handlingsutrymme kan både begränsas och utvidgas av de strukturer som 

existerar på olika platser i samhället. Feministisk medieforskning ställer frågor om 

hur genusordningen socialt, kulturellt och historiskt framställts i medierna och vilka 

konsekvenser dessa konstruktioner för kvinnligt och manligt kan få. Ringfjord 

skriver att de könsstereotyper som cirkulerar i medierna hänger ihop med hur 

vardagliga relationer mellan kvinnor och män i samhället kan gestalta sig.16   

Ett begrepp av särskild vikt i feministisk forskning är identitet. Ringfjord skriver att 

det inte finns några enkla teorier som förklarar och täcker in alla tänkbara faktorer 

som inverkar på vad som lägger grunden till våra identiteter. Identitet består av så 

väl fysiska, som sociala, psykologiska och kulturella komplext sammanfogade 

aspekter som vi bara har tillgång till genom symboliska uttryck. Ringfjords 

utgångspunkt i hennes bok var att beskriva kulturella dimensioner av genusidentitet 

som uppträdde i en viss social kontext. Genom att beskriva dessa dimensioner av 

identitet kan vi också få förståelse för identiteters betydelser i andra sammanhang.17  

Ett exempel på en social kontext kan vara sportarenan som erbjuder ett socialt 

sammanhang där en kulturs gemensamma definitioner av genusidentiteter kan 

konceptualiseras och formas genom hur människor tänker, handlar och socialt 

interagerar med varandra. Idrott och genus som värdeladdade kulturella symboler 

för kollektiva genusidentiteter visar sig bland annat i hur feminina och maskulina 

egenskaper används när vi definierar och tillskriver oss själva eller andra en 

gruppidentitet baserat på våra kunskaper och erfarenheter om sport och kön. 

Identitetsbegreppet kan också relateras till traditionella och senmoderna processer i 

samhället. Dessa processer löper parallellt och blir tydliga genom att vi ständigt 

                                                      

16 Ringfjord, 2006, s 25-26 
17 Ringfjord, 2006, s 27 



 

 

 

växlar mellan kollektiva och personliga identiteter. Den traditionella identiteten 

byggs upp av rutiner och normer som hänvisar till gemensamma traditioner och förs 

över från det förflutna till nutid som förgivet tagna sanningar. Kollektiva identiteter 

är relativt fast förankrade i en grupp, ett samhälles eller en kulturs gemensamma 

traditioner. Gemensamma traditioner om idrott och genus kan symboliskt förmedlas 

genom bilder, föremål eller i ceremonier och ritualer bevarade över tid, som 

samtliga förstärks och tydliggörs genom mediernas sportrapportering.18   

Två perspektiv har särskild betydelse för hur identitetsbegreppet teoretiskt förankras 

i kultur och meningsskapande. Det ena perspektivet betonar att kultur och 

människors meningsskapande sker i sociala sammanhang som bestäms av sociala 

strukturer, vilka utgår från olika samhällsinstitutioner som familj, skola, 

arbetsplatser, medier och idrottsföreningar. Sociala strukturer reglerar livsvillkoren 

för olika grupper, som bland annat visar hur maktrelationer mellan manligt och 

kvinnligt befästs genom en genusordning. Det andra perspektivet betonar att kultur 

tolkas i sociala sammanhang av människor som skapar mening genom sociala 

handlingar, vilka utgår från hur olika grupper praktiskt hanterar och påverkar 

sociala strukturer. Sociala handlingar visar hur människor genom aktiva val kan 

påverka sina livsvillkor i olika sociala sammanhang och forma personliga identiteter 

trots en institutionell genusordnings begränsade strukturer. Båda perspektiven har 

betydelse för hur vi kan förstå genusidentiteter, sportkultur och medier.19   

1.5 Material och metod 
För att förstå damfotbollen år 1984, har det känts viktigt att gå igenom 

damfotbollens historia innan dess. I bakgrundsavsnittet som sedermera presenteras, 

har jag använt mig av historikern och idrottsvetaren Torbjörn Anderssons bok Kung 

Fotboll: den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950. I denna 

bok analyserar Andersson den svenska fotbollens kulturhistoria ur ett klass-, genus- 

och generationsperspektiv. Ur Anderssons bok har jag fokuserat på 

genusperspektivet. Anderssons bidrag till min uppsats har var varit att täcka 

damfotbollens tidiga utveckling från sent 1800-tal till 1930-talet. Dessvärre har jag 
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haft svårt att hitta specificerad tidigare forskning om damernas fotboll mellan åren 

1930 till 1960. Jonny Hjelm tillsammans med Eva Olofsson hävdar att intresset för 

fotboll bland de svenska männen ökade så pass mycket under åren 1930-1960 att 

fotbollen då blev Sveriges nationalsport nummer ett.20 Jonny Hjelms och Eva 

Olofssons artikel A breakthrough: Women's football in Sweden i Soccer and Society 

har gett mig en bra bild av damfotbollens utveckling från 1965 till 1980.  

I den här uppsatsen fokuserar jag på hur damfotbollen framfördes i media år 1984, 

året då Sverige vann historiens första europamästerskap. I Kungliga Bibliotekets 

databas från Universitetsbiblioteket i Kalmar fanns material från Aftonbladet, 

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Dagens Industri tillgängligt. 

Det är med andra ord material från dessa tidningar som jag använt mig av i min 

undersökning. Jag har ursprungligen gått igenom 155 artiklar från dessa tidningar. 

48 artiklar var från Aftonbladet, 41 från Svenska Dagbladet, 35 från Dagens 

Nyheter, 27 från Expressen och fyra från Dagens Industri. Av de 19 artiklar jag 

slutligen fokuserade på då jag inriktade mig primärt på damfotbollens mest 

omskrivna personer, var nio artiklar från Aftonbladet, tre från Svenska Dagbladet, 

fyra från Expressen och tre från Dagens Nyheter. Ingen av de fyra undersökta 

artiklarna från Dagens Industri skrev fram någon person inom damfotbollen i den 

mån att jag kunde använda mig av dem. 

Det jag sedermera gjorde var att begränsa mig till hur damfotbollens mest 

omskrivna personer framställdes i media. Jag identifierade i min inledande sökning 

sex personer som vid upprepade tillfällen omnämndes i de undersökta artiklarna. 

Dessa artiklar handlade om en förbundskapten och fem spelare. Sedermera 

kompletterade jag min inledande sökning med ytterligare en på respektive namn 

som jag tidigare identifierat. Sammanfattningsvis har jag i denna uppsats arbetat 

med totalt 19 artiklar.   

                                                      

20 Idrottsforum. Genombrottet för svensk damfotboll. 2003. 
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1.5.1 Textanalys som metod 

Jag har under arbetets gång arbetat med metoden textanalys. Maria Sjöberg, som är 

professor i historia, skriver i Metod: guide för historiska studier att textens bidrag 

till historiska undersökningar är framför allt två saker. Med hjälp av texterna kan vi 

rekonstruera och tolka ett historiskt förlopp eller händelse i det förflutna.21  

Textanalyser används för att tolka något och har därför nära band till 

hermeneutiken. Detta beskrivs enligt Sjöberg som en tolkningstradition som framför 

allt tar fasta på texters kvalitativa aspekter.22   

Sjöberg påpekar vikten av texterna bearbetas precist och konsekvent för att 

textanalysen ska leva upp till vetenskapliga krav.23 Sjöberg framhäver 

tolkningsprocessens faser. I den första fasen uttolkas texten som en helhet utifrån 

textens detaljer, i den andra studeras detaljerna utifrån uttolkningen av texten som 

helhet.24 Ett exempel på hur arbetsprocessen gick till var när jag från april månad år 

1984 hittade en artikel i Aftonbladet om Anette Börjesson.25 Vid en första 

genomläsning noterade jag att artikeln passade väl in i min undersökning eftersom 

den handlade specifikt om en person som var verksam inom damfotbollen år 1984. 

Artikeln var inte heller någon form av matchreferat vilket inte var vad jag letade 

efter. Då noterade jag att artikeln var extra intressant och gick vidare i mitt sökande 

efter fler lämpliga artiklar från år 1984. Vid en andra genomgång av den aktuella 

artikeln läste jag den mer noggrant och utläste särskilt intressanta faktorer som 

sedermera kom att bidra till denna uppsats. Jag visste vid den andra läsningen av 

artikeln att Anette Börjesson blivit intervjuad i ett senare sammanhang det året och 

på så sätt blev hon extra intressant bara där. I en andra genomläsning av den första 

artikeln noterade jag till exempel att Börjesson pratade om sin fotbollsuppväxt. Jag 

tolkade det som att hon gav uttryck i texten för hur samhällets sociala strukturer 

begränsade hennes fotbollsspelande som ung tjej. Hon pratade om att hon inte fick 

vara med och spela matcher i skollaget för att hon var tjej och att det inte fanns 

                                                      

21 Sjöberg, Maria. 2018. Textanalys I Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne. Metod 

Guide för historiska studier. Studentlitteratur. S 69 
22 Sjöberg, 2018, s 70 
23 Sjöberg, 2018, s 70 
24 Sjöberg, 2018, s 71 
25 Aftonbladet. 2 april 1984. "Anette jagar EM-guld". S 8 



 

 

 

något tjejlag att spela i när hon blev äldre. Detta är ett exempel på hur jag har arbetat 

med den här uppsatsens primärmaterial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 Bakgrund 

Den svenska fotbollshistorien har undersökts av historikern Torbjörn Andersson och 

han slår fast att kvinnorna aldrig nådde någon stark position inom den svenska 

idrottsrörelsen under etableringsfasen. I takt med att fotbollen blev allt större så blev 

kvinnorna allt mer marginaliserade i idrottsföreningarna. Under 1900-talets 

inledande år utökades fotbollens tävlingssystem och i de fotbollscentrerade 

föreningarna klarade man sig så gott som utan kvinnliga medlemmar. Det ansågs 

vara okvinnligt att tävla, till exempel för att det var ansågs vara skadligt för 

sökandet efter kvinnans rätta karaktär. Medan männen tävlade hänvisades kvinnorna 

till nöjesaktiviteter i idrottsföreningarna. Männen fick på så sätt en stark makt över 

fotbollskulturen, en hegemoni. Männen samverkade över klassgränser och 

dominansen befästes allt mer ju längre åren gick. Fotbollen verkar ha demokratiserat 

den manliga svenska idrottsvärlden, på bekostnad av kvinnornas position. 

Genusaspekten blev mindre tongivande medan klassdimensionen blev mer 

tongivande, bland annat på grund av fotbollens starkt växande kraft i det svenska 

samhället under 1900-talet.26  

Kvinnligt fotbollsspel börjades så småningom lanseras av klubbarna, antyder 

Andersson. Då kvinnorna fanns på åskådarplatserna trodde man att de även hade 

något att tillföra på planen. Damfotbollsspelarna målades ut som en så pass stor 

komisk begivenhet att de fick en stor publik och på så sätt kunde de arrangerande 

klubbarna tjäna pengar på damfotbollen. Damfotbollens debut i Sverige tros vara en 

skämtmatch mellan Lindesbergs kvinnliga fotbollsklubb och IFK Lindesbergs old 

boys-lag år 1917.27 På 1930-talet märks å andra sidan en utvecklingstendens, när 

damlagen började möta varandra igen. Borås Damlag blev den här tiden ett 

långvarigt fotbollslag och det var anmärkningsvärt kring 1930-talet. Laget hade en 

manlig manager och hade sikte på riktiga fotbollsmatcher, även fast de emellanåt 

genomförde skämtmatcher. Laget åkte runt på turné, vid något tillfälle ända till 

Danmark. Dock fick laget ständigt brottas med att de framställdes negativt i 

sportpressen. Trots framgångarna för den seriösa damfotbollen organiserades aldrig 

                                                      

26 Andersson, Torbjörn. 2002. Kung Fotboll - Den svenska fotbollens kulturhistoria från 

1800-talets slut till 1950. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion. S 97 
27 Andersson, 2002, s 309 



 

 

 

något seriespel, varken lokalt eller nationellt och damernas fotboll gick tillbaka till 

skämtmatcherna. Trots att det verkade finnas ett intresse för seriös damfotboll, kom 

sporten aldrig att slå igenom under mellankrigstiden.28 Andersson skriver att 

fotbollen var männens sport och de ville inte släppa in kvinnorna. Dessutom ville de 

mäktiga männen inte att kvinnorna skulle slå sig ur skämtmatcherna eftersom det 

hade resulterat i uteblivna intäkter till herrlagen och arbetslösa män i samhället. 

Andersson menar att kvinnor godtogs på fotbollsplanen så länge de genererade 

pengar under första halvan av 1900-talet.29 Här anser jag att vi ser ett tydligt 

exempel på en social struktur som kraftigt begränsade damfotbollens utveckling 

under fotbollens inledningsfas i Sverige.  

Jonny Hjelm och Eva Olofsson, som skrivit om svensk damfotbolls historia under 

efterkrigstiden i Soccer and Society, menar att den första fotbollsserien för damer i 

Sverige grundades år 1950. I Umeå avgjordes "Umeåmästarinnorna" i en turnering 

som arrangerades av den lokala tidningen. Turneringen beskrevs i positiva ordalag 

från lokalpressen och stundtals var det 100 betalande åskådare på matcherna. Dock 

blev det ingen fortsättning på turneringen år 1952, varför vet man inte. Fram till år 

1965 fanns det ingen fotbollsliga för damer i Sverige. Dock fortsatte 

skämtmatcherna då damlag mötte old boys-lag, ofta med syfte att samla in pengar 

till välgörenhet och underhålla åskådarna.30 År 1965 startades en fotbollsturnering 

för damlag av studenter på Stockholms universitet. Åren 1967 till 68 började även 

universiteten i Lund och Göteborg ta efter idén. På allt fler håll i landet började 

damlag möta damlag och drömmen om en organiserad damliga blev större. Det var 

fotbollsintresserade kvinnor, ibland själva och med hjälp av män som organiserade 

dammatcherna. Dock fanns det ingen administration för damers fotboll och de 

fotbollsintresserade damerna kom inte i kontakt med varandra. Intresset fanns 

uppenbarligen, men ingen organisation för att strukturera en damliga. Fram till maj 

1968 hävdar Hjelm och Olofsson att damfotbollens inte fick särskilt mycket plats i 

media.31 År 1966 grundades föreningen Öxabäck IF och de gjorde ett seriöst försök 
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till att etablera damfotbollen. De fick ett erkännande som det första moderna 

damfotbollslaget i Sverige. I Maj 1968 spelade Öxabäck en viktig roll i att en 

damliga i Västergötland startade. Fler inspirerades och dessa nystartade ligor i olika 

former gav eko. År 1970 fanns det 728 licenserade kvinnliga fotbollsspelare i 

Sverige. Året efter låg siffran på 4901. Av landets 24 regionala fotbollsförbund var 

det endast sju som inte arrangerade fotbollsligor för damer.32 Hjelm och Olofsson 

hävdar att Svenska fotbollsförbundet före år 1971 inte hade tagit ett enda initiativ 

till att stötta de nyligen startade damlagen eller ligorna. Ett par av de 24 regionala 

distrikten var dock mer aktiva.33 I början av 1970-talet var det ett allmänt känt 

fenomen att föreningar hade damlag och år 1972 tog Svenska fotbollsförbundet över 

organisationsansvaret för svensk damfotboll.34  

År 1973 spelade det svenska landslaget i damfotboll sin första officiella landskamp, 

65 år efter herrarnas debut. Året efter spelade de fler internationella matcher och 

deltog i en nordisk trenationsturnering. År 1975 mötte det svenska landslaget ett lag 

utanför norden för första gången när Sverige mötte England i två matcher och vann 

båda. En av matcherna spelades i Sverige och den andra i England. Matchen i 

Sverige lockade 3000 åskådare.35 År 1975 anställdes den första förbundskaptenen i 

damlandslaget. Mellan år 1975 och 1980 var tre olika män anställda för detta 

uppdrag. Det var tydligt att det fanns få kvinnliga fotbollstränare. I tidningen Svensk 

Fotboll var förklaringen till detta simpel. Det underströks att det inte fanns någon 

tradition i Sverige av kvinnliga fotbollstränare och det finns nästan inga kvinnor 

med kunskap om fotboll. I Svensk Fotboll skrev Svenska fotbollsförbundets 

ordförande att damerna borde sluta diskutera sådana frågor i massmedia och istället 

ta tag i sina egna problem.36 
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3 Resultat 

I detta avsnitt är min avsikt att besvara den första frågan i min frågeställning: Vilka 

personer inom damfotbollen skrivs fram mest frekvent i svensk media år 1984 och 

hur skrevs de fram? 

3.1 Pia Sundhage: svensk damfotbolls galjonsfigur med sikte på GIH 
En av de mest omskrivna personerna med koppling till damfotboll år 1984 var Pia 

Sundhage. Aftonbladet intervjuade henne inför den första semifinalen mot Italien 

och de beskrev Pia som landslagets leading lady. Sundhage pratade om sitt liv 

utanför planen. Sundhage framförde att hon jobbade som fotbollslärare på en 

folkhögskola i Markaryd samtidigt som hon spelade fotboll i Göteborgslaget Jitex. 

Det innebar en pendlingssträcka på 110 mil i veckan men Sundhage menade att hon 

ändå var nöjd med livet, eftersom hon fick milersättning och lade så mycket tid på 

sin älskade fotboll.37  

Sverige vann EM-semifinalen mot Italien och Sundhage beskrevs som den största 

hjältinnan. Till exempel fick hon symbolisera segern i de flesta av tidningarna där 

hon var med på bild. Sundhage kallades även för matchhjälte i Svenska Dagbladets 

matchreferat. I samband med alla hyllningar, kom dock även en del känsliga frågor 

till henne. Eftersom Sverige besegrade Italien, stod det klart att de skulle spela final 

mot England. Den första finalmatchen skulle spelas på jättearenan Nya Ullevi, med 

plats för cirka 40 000 åskådare. Reportern frågade då Sundhage om det inte fanns en 

risk att det skulle bli en ödslig tillställning på Göteborgs stora arena, då det troligtvis 

inte skulle komma så mycket publik? Sundhage svarade då att det inte var en aspekt 

som hon eller laget gick runt och tänkte på. Reportern ställde även en fråga om 

Sundhage och laget nu skulle ställa ekonomiska krav på svenska fotbollsförbundet, 

efter den sportsliga framgången. Sundhage svarade då att de inte spelar för 

ekonomisk vinnings skull utan är glada så länge de slipper betala för mat ur egen 

ficka under landslagssamlingarna.38  
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Pia Sundhage blev verkligen ett ansikte utåt för svensk damfotboll och blev 

intervjuad även i texter där någon specifik match inte skulle snackas upp eller 

analyseras. Sundhage blev efter framgångarna i EM-semifinalen intervjuad av 

Aftonbladets Sigfrid Ennart i artikelserien ”Ennart möter”. Ennart skriver i artikeln 

att Sundhage har landslagets rappaste käft. Hon blir ifrågasatt för hur hon kan spela 

fotboll när hon inte kan bli proffs, inte får betalt och spelar inför usla publiksiffror. 

Som svar på detta förkunnade Sundhage att hon fick 25 kronor för varje match hon 

spelade. Det går å andra sidan inte att jämföra med vad herrarna fick men Sundhage 

såg fotbollen som en livsstil, hon spelade inte för något speciellt mål som hon ville 

uppnå. I samma artikel pratade Sundhage och Ennart om politik. Sundhage medgav 

att hon var politiskt intresserad och kunde tänka sig en karriär i politiken efter 

fotbollen. Det framhävdes att Sundhage skrivit artiklar i Proletären varpå Ennart 

tillade att den var Kommunistiska partiets tidning. Ennart skrev att de som skrev där 

var en samling vettlösa galningar som ville skära halsen av kapitalisterna. Sundhage 

menade då att vissa artiklar i Proletären var lite väl häftiga, men att det å andra sidan 

inte var något fel med att vilja skära halsen av kapitalisterna.39    

Senare gled intervjun in på könsroller. Ennart menade att Sundhage hade sagt att 

killar tänker mer på sig själva än på laget. Då svarade Sundhage att killar är mer 

egoistiska än tjejer. De skjuter själva så fort de kommer in i straffområdet och om de 

missar skyller de på 1000 andra saker. Tjejer är ödmjukare, dock lite väl ödmjuka 

ibland och stundtals så pass att de uppträder med dåligt självförtroende. Sundhage 

menade att det ideala vore en blandning mellan killar och tjejer. Ennart frågade 

sedermera Sundhage om hon ville vara en idol. Då svarade Sundhage att då 

smågrabbarna låtsades att de var Torbjörn Nilsson eller Kevin Keegan, så var det 

bra om tjejerna kunde låtsas att de var Pia Sundhage eller Anette Börjesson.  Ennart 

frågade vidare hur man kunde spela fotboll, eftersom man blir svettig och skitig och 

får bollar på näsan. Då svarade Sundhage att hon älskade att bli svettig. Ennart 

frågade vidare hur Sundhage ställde sig till att hon inte kunde skaffa barn om hon 

ska spela fotboll. Sundhage framhävde då att det var väldigt få kvinnliga 

fotbollsspelare som hade familj. Det krävdes i så fall en kille som ställde upp som 
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”fotbollsänka”. Men Sundhage underströk att hon vill ha massor av barn i framtiden, 

då barn är en rikedom.40   

Ennart påpekade sedermera att han gärna betalade 35 kronor för att se Hammarby – 

IFK Göteborg, men inte 20 för att se en dammatch. Då svarade Sundhage att Ennart 

måste vara intelligensbefriad och ingen sann fotbollsälskare. Sundhage menade att 

han inte lärt sig tycka om damfotboll, på samma sätt som man till exempel lär sig att 

tycka om teater eller herrfotboll. Ennart sa sedermera att han hade en vän som 

slutade spela fotboll eftersom det kändes som att brösten skulle komma ut i ryggen 

på henne. Ennart frågade därmed om brösten kommit ut i ryggen på Sundhage? Då 

svarade hon att Ennarts vän måste vara fjantig. Det var en typisk killföreställning. 

En del tjejer kan förvisso få ont i ryggen om de har stora bröst, men det går att 

förebygga om man tränar upp ryggmusklerna. Sundhage menade att skillnaden 

mellan kill- och tjejfotboll är att killarna står med händerna mellan benen när det är 

frispark, och tjejerna med händerna för brösten. Ennart frågade härnäst varför så 

många framgångsrika fotbollstjejer var lesbiska? Då svarade Sundhage att det var en 

lögn som inte var korrekt. Varken i hennes klubblag Jitex eller i landslaget fanns det 

spelare som hade förhållanden med tjejer. Dessutom lade Sundhage ingen större 

värdering i det, hon sa att om någon är ihop med en tjej i ena förhållandet, så kan det 

bli en kille i nästa. Ennart svarade då att han hade pratat med en tjej i landslaget som 

sa att hon upplevde det som pressande att vara på uppladdningsläger med alla 

homosexuella tjejer. Sundhage svarade att den där tjejen bara inbillade sig, det 

berodde på hennes egna rädsla och att hon kanske var rädd för sig själv. Sundhage 

underströk att hon visste att en del folk tyckte att homosexualitet var äckligt, men 

själv ansåg hon att all kärlek var fin. Ennart sa sedermera att det fanns tiotusentals 

tjejspelare och att det inte finns fler lesbianer än någon annanstans, förutom då i de 

bästa lagen. Sundhage undrade varför det var intressant, då sade Ennart att han var 

nyfiken. Sundhage svarade senare att om man tog hennes lag Jitex som exempel, så 

trodde folk att alla i laget hade förhållanden med varandra, men det stämde inte. 

Sundhage trodde inte det fanns fler homosexuella i Jitex än i Blåvitt, men det var 

ingen som frågade hur många bögar det fanns i IFK Göteborg. Sundhage underströk 
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att hon gärna pratade om lesbiska förhållanden, men hon propagerade inte för det 

eftersom hon ansåg att det är skadligt om folk blandade ihop homosexualitet och 

damfotboll.41   

Ennart bytte sedan ämne och frågade om prestationsinriktad elitidrott för damer inte 

var att acceptera männens villkor? Då svarade Sundhage att det var tvärtom, det var 

bara att titta på Danmark. De hade bra fotboll och hade haft en kraftig 

kvinnorörelse. Sundhage ansåg att om man jämförde med England som var ett 

konservativt land, så brydde sig deras fotbollsförbund inte om damerna. Ennart 

frågade Sundhage om hon tog emot reklampengar. Då svarade Sundhage att det var 

emot hennes politiska ideologi eftersom hon lade i så fall mat i munnen på 

kapitalisterna. Men hon sa inte nej till landslagets reklamkontrakt. Ennart sade då att 

om hon tog emot pengar så plundrade hon kapitalet om hon skänkte pengarna till 

Nicaragua. Sundhage svarade att hon inte kunde tänka sig att ta betalt för fotbollen. 

Dock ville hon bli den första tjejen på fotbollslinjen på GIH och sedan flytta till 

Östtyskland några år och hjälpa till att bygga upp fotbollen där från början. Det var 

Sundhages stora dröm.  Ennart undrade avslutningsvis hur det var för Sundhage att 

träna i ett herrlag, som var Osby i division IIII. Sundhage sa att det i början var 

mycket prestige. På löpbollar hade hon inte en chans men när det blev mer tekniska 

moment så var hon bättre än killarna. Dock blev hon sedermera behandlad som vem 

som helst i laget. Ennarts sista fråga var om inte fotbollen förstörde figuren. 

Sundhages svar blev hur kan du säga så? Du ser väl vilka snygga tjejer vi har i 

laget?42  

Sverige vann den första EM-finalen mot England med 1-0. Återigen hyllades Pia 

Sundhage stort för sin insats på planen. Efter matchen sa svensk fotbolls tekniske 

chef, Birger Sandberg, till Expressen att han undrade hur pass mycket en manlig 

fotbollsspelare hade uppmärksammats efter en insats likt Sundhages.43 Senare, inför 

den avgörande finalen i England, intervjuades Sundhage av Aftonbladet. Det 

understryks i artikeln att Sundhage, efter sitt mål mot England i första matchen, 
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blivit kändis på allvar. Hon hade nyligen varit gäst i Hagge Giegerts program på 

TV. I intervjun med Aftonbladet pratade Sundhage om sin uppväxt. Hon hade alltid 

spelat fotboll med killarna i skolan. I femte klass bytte hon skola och frågade då sina 

nya kamrater om hon fick vara med och spela. Sundhage sa att kamraterna inte 

visste att hon var tjej, hade de vetat det hade hon nog inte fått vara med. Vid ett 

tillfälle skulle de möta parallellklassen och då sa en stöddig kille till hennes 

kamrater att det inte var kul att spela eftersom de hade en tjej i laget, det blir ju för 

lätt. Då svarade en kille i Sundhages klass att han skulle försöka dribbla av henne. 

Sundhage tog sedermera bollen och dribblade av honom och hon beskriver det 

tillfället som ett av hennes lyckligaste. Sundhage underströk faktumet att hennes 

klasskamrat sa åt den andra killen att dribbla av henne, gav henne ett slags 

erkännande att hon kunde vara med och spela. Efter det blev Sundhage hjälte på 

skolgården och fick alltid vara med. Hon var ständigt en av de två som valde lag.44  

Sverige vann den avgörande EM-finalen mot England och Sundhage hyllades stort 

för det. I början av juli månad blev Pia Sundhage framskriven i Aftonbladets 

redogörelse om svenska idrottstjejer. Det fanns med en stor tillhörande bild på 

Sundhage och hon presenterades som en galjonsfigur för det svenska damlandslaget 

i fotboll som tidigare under året vann historiens första EM. Det står att hela fotbolls-

Sverige jublade när Sundhage sköt in den avgörande straffen i busregnet och 

lervällingen i Luton. Det understryks att detta var en av svensk fotbolls största 

framgångar genom tiderna. Sundhage beskrivs som en symbol för den svenska stora 

vågen av svensk damfotboll.45  

Dagen innan julafton publicerade Aftonbladet en lång intervju med Pia Sundhage. 

Hon hade blivit nominerad till ”årets idrottskvinna”, som delades ut av Aftonbladet 

och riksidrottsförbundet. Det framhävdes att hon gav Sverige historiens första EM-

guld i damfotboll och var den mest eftertraktade spelaren på den italienska 

proffsmarknaden. Sundhages prestationer i EM-slutspelet redogjordes och hon 

uttalar sig själv om att det var en sporre att spela EM. Sundhage sade att hon ansåg 

att damspelarna blivit mer tagna på allvar efter triumfen. Sundhage själv hade börjat 
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få dela ut priser på knatteturneringar och överlag märkt att småtjejer börjat satsa på 

fotboll. Det framhävdes även att Sundhage var med och vann både svenska cupen 

och svenska mästerskapen. Hon tyckte dock att hennes lag, Jitex, vann lite väl 

enkelt. Men framöver trodde hon att det skulle bli jämnare om priserna eftersom 

flera landslagstjejer hade bytt lag under vintern. Sundhage fick även frågan om hon 

hade hört något om ett eventuellt VM i Japan för damer år 1987. Hon vågade inte 

tro att det var sant, men att det oavsett var ett tecken på att saker och ting börjat röra 

på sig i det internationella fotbollsförbundet. Sundhage sade att hon såg fram mot 

nästa säsong, då Sverige skulle spela EM-kval. Hon hade även förhoppningar om att 

de flesta av årets landslagstjejer skulle fortsätta även nästa år. Sundhages tillade att 

hennes dröm var att komma in på GIH:s fotbollslinje hösten 1985. Dit var det 

vanligtvis bara ett par hundra killar som sökte men Sundhage kunde bli den första 

tjejen som konkurrerade om en av de få platserna.46 

3.2 Ann Jansson: första kvinnan med ”stora grabbars märke” 
Den 20 juni 1984 publicerade Expressen en längre intervju med en av landslagets 

guldhjältar, Ann Jansson. Det framgår att hon var med i svensk damfotbolls första 

landskamp år 1973, därför är hon en bit historia. Hennes prestationer var så pass bra 

att hon gjorde tillräckligt med mål och assist i landslaget för att samla ihop poäng 

till ”stora grabbars märke”. Jansson säger i artikeln att det gav gubbarna på 

förbundet problem och att det dröjde 18 månader innan hon fick sin medalj. Det 

blev även problem när hon gjorde sin 25:e landskamp, vilket innebär att spelaren 

belönas med en guldklocka av svenska fotbollsförbundet. Den 25:e landskampen 

gjorde Jansson den 17 september 1980 och dagen innan den här intervjun 

publicerades fick hon sin guldklocka, alltså fyra år för sent. I intervjun pratade 

Jansson om sin uppväxt. När hon var liten fick hon inte vara med och spela fotboll 

med killarna eftersom hon alltid vann mot dem. När hon var 14 år startade hon ett 

damlag i Älvsjö. Hon såg det som sin plikt, åldern till trots, eftersom Älvsjö inte 

hade någon damsektion. Året därefter värvades hon till Hammarby och där hade hon 

stannat sedan dess. Vid sidan om fotbollen jobbade hon som gymnastiklärare och 
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det trivdes hon med. Det blev mycket idrott om dagarna men hon menade att hon 

var van vid det, eftersom hon hade växt upp med en idrottstokig familj. Jansson 

ansåg att förståelsen för damfotboll hade ökat under senare år, men hon gillade inte 

att damernas fotboll jämfördes med herrarnas. Hon menade att damer och herrar inte 

jämfördes i till exempel höjdhopp, varför skulle det då jämföras i fotboll? Jansson 

framhävde att killar är större, starkare och snabbare. Janssons lag brukade 

träningsspela mot Hammarbys 14 åriga pojkar och då brukade det bli jämna 

matcher. Dock påpekades det att villkoren för damer och herrar skiljde sig rejält. En 

kille i Hammarbys A-lag tjänade mellan 20 000 och 50 000 kronor per säsong 

utöver matchpremier. Jansson fick i damlaget ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

och 40 kronor i matersättning om det var bortamatch. Jansson påpekade även att 

inställningen till damidrott överlag hade ökat hennes självförtroende, eftersom hon 

alltid hade haft mycket muskler och haft komplex för det. Men när damidrotten 

blivit mer accepterad var det även mer accepterat att tjejer hade muskler.47 

3.3 Anette Börjesson: viktig spelare i landslaget och 

beredskapsanställd på försäkringskassan 
En av svensk damfotbolls stora profiler år 1984 var Anette Börjesson. Inför EM-

semifinalen intervjuades Börjesson av Aftonbladet. Den då 29 åriga Börjesson 

pratade om sin idrottsliga uppväxt. Hon pratade om att söndagar var en speciell dag 

där hon bodde. Den dagen gick alla familjer ut i hennes bostadsområde för att spela 

fotboll tillsammans. När hon var med sin familj på landet brukade hon spela mycket 

fotboll tillsammans med sina bröder, sin pappa och morfar. Allt eftersom tiden gick 

blev Börjesson bättre och började sedermera träna tillsammans med killarna i 

skollaget. Dock fick hon inte vara med och spela matcher på grund av sitt kön. 

Börjesson själv kunde inte säga att det var någon speciell regel som hindrade henne, 

utan menar snarare att killarna inte vågade möta henne. Det var problematiskt för 

Börjesson att det under hennes uppväxt inte fanns något lag för henne att spela i. 

Det fanns helt enkelt inga damlag i fotboll och hon började därför spela handboll i 

ett lag. Detta handbollslag började sedermera spela fotboll. År 1974, alltså tio år 

innan EM, gick Börjesson till Jitex för att på allvar satsa på fotboll. Börjesson, som 
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år 1984 var en viktig spelare i det svenska damlandslaget, förberedde sig när 

intervjun genomfördes för att åka på ett uppladdningsläger i Rom tillsammans med 

sina lagkamrater. Hon förkunnade att laget hade haft bristande förutsättningar under 

vinterträningen. Börjesson fick tillsammans med sina lagkamrater skotta planen 

inför både träningar och matcher. Under vinterhalvåret hade uppladdningen 

begränsats till två träningsläger och ett par matcher.48   

Efter att Börjesson deltagit i segern över Italien i EM-semifinalen, väntade final mot 

England. Den gången intervjuades Börjesson av Svenska Dagbladet. Skribenten 

framhäver i artikeln att Börjesson hade varit betydligt mer hyllad, omskriven och 

uppmärksammad om hon hade varit en manlig fotbollsspelare. Hon hade i så fall vid 

den här tiden varit överöst med erbjudanden om lukrativa kontrakt och 

sponsorpengar. Men nu var hennes fotbollsverklighet en annan. Börjesson påpekade 

att hon snarare var nöjd om hon fick ett skokontrakt eller hjälp med en 

träningsoverall då och då. Börjesson tillade att hon inte skulle tacka nej till att få 

betalt för att spela matcher, men att hon å andra sidan inte gick runt och tänkte på 

sådana faktorer, eftersom hon trodde att damspelare ändå inte skulle få bättre 

ekonomiska förutsättningar under hennes tid som aktiv fotbollsspelare. Utanför 

planen framhävde Börjesson att hon inte hade något fast jobb, utan hade en 

beredskapsanställning på försäkringskassan. I fortsättningen hade Börjesson 

förhoppningar om att få ett fast jobb.49 

3.4 Anna Svenjeby: EM-guld, SM-guld och Cup-guld från 

tandkliniken 
Jitex var den svenska damfotbollens giganter under 1980-talet. Inför slutet av 

fotbollssäsongen år 1984 hade de goda möjligheter att vinna både Svenska Cupen 

och dessutom bli svenska mästare. Aftonbladet uppmärksammade detta genom en 

intervju med Jitexspelaren Anna Svenjeby, som dessutom fick synas på en stor bild 

på sportens framsida. Det framgår i artikeln att Svenjeby arbetade som 

tandsköterska, var 22 år gammal och av praktiska skäl bodde hemma hos 

föräldrarna. Hon var med i landslaget när de vann EM-guldet. Skribenten frågade 

                                                      

48 Aftonbladet. 2 april 1984. "Anette jagar EM-guld". S 8 
49 Svenska Dagbladet. 12 maj 1984. "Mamma" Anette skapar guld-stämning". S 27 



 

 

 

inledningsvis Svenjeby om hon tyckte att attityden mot damfotbollen hade 

förändrats sedan finalsegern mot England. Svenjeby svarade att hon ansåg det. Hon 

trodde att framgångarna berodde på att damfotbollen var ganska utbredd i Sverige 

och fick mycket mer uppmärksamhet i massmedia jämfört med i andra länder. 

Dessutom trodde Svenjeby att svenska tjejer började spela tidigt och att träningen 

var seriös. Dock spekulerade hon även om att andra länder var på rätt väg och att 

Sverige skulle få de tuffare fram över. Svenjeby började själv spela fotboll när hon 

var sju år och hon spelade med grabbarna. I tidig ålder hade hon ingen aning om att 

damfotboll fanns. När hon var 12 år började hon för första gången spela organiserat 

och sedermera gick hon till Jitex i Allsvenskan. Svenjeby fick sedermera frågan om 

hur mycket hon hade tränat under sin uppväxt. Hon svarade att hon sedan 12 års 

åldern hade tränat tre gånger i veckan plus match. Det var mindre än killarna men å 

andra sidan påpekade Svenjeby att det var svårt att träna mer när hon jobbade heltid 

och dessutom ville ha någon form av fritid. Nästa fråga var om hon ville se mer 

pengar i damfotbollen. Då svarade Svenjeby att hon utan tvekan skulle tacka ja till 

att bli halvproffs om det skulle erbjudas. Avslutningsvis fick Svenjeby frågan om 

hon var sugen på att spela i proffsligan som man trodde fanns i Italien. Hennes svar 

blev att hon inte visste så mycket om den ligan, varken om standarden eller om 

pengarna som fanns där. Hade det varit mycket pengar i den ligan hade hon kunnat 

uttala sig mer bestämt.50 

3.5 Lena Videkull: årets stjärnskott i svensk damfotboll och arbetslös 
Lena Videkull cirkulerade inte i medierna som jag undersökte under den första 

delen av 1984. Det var först under hösten som hennes namn blev välkänt på riktigt. 

Inför semifinalspelet i svenska mästerskapen offentliggjordes det att Lena Videkull 

blivit utsedd till årets stjärnskott i svensk damfotboll. Svenska Dagbladet noterade 

detta och skrev att Videkull blev belönad med vandringspriset ”Silverkuriren” 

samtidigt som hennes klubb, Trollhättan, fick 20 000 kronor. Det 

uppmärksammades att Videkull detta år hade debuterat i landslaget och bidragit till 

EM-guldet.51 Även Dagens nyheter noterade att Videkull blivit utsedd till årets 
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stjärnskott.52 1984 års stjärnskott spelade i Trollhättan och hon gjorde det avgörande 

målet när hon sköt sitt lag till final i svenska mästerskapen. I samband med detta 

uppmärksammades hon efter matchen av Expressen. I samband med segern sa 

Videkull att om hon bara kunde få ett arbete så hade hennes tillvaro varit ljuvlig. 

Hon menade att hon trots framgångarna i fotboll bara var en halv människa när hon 

inte hade jobb. Skribenten framhävde att ledarna i Trollhättan borde anstränga sig 

för att hitta jobb till Videkull, annars skulle hon troligtvis snart vara förlorad för 

dem. Det påpekades även i reportaget att fotbollens maktmän i Trollhättan hade 

storslagna planer för herrfotbollen.53  

I slutet av oktober månad publicerade Dagens Nyheter en lång intervju med 

Videkull. Det stod inledningsvis om svensk damfotbolls utveckling de senaste åren, 

att efter herrfotbollen hade damfotbollen flest licensierade utövare i hela den 

svenska idrottsrörelsen. Videkull passade även på att framhäva sin tränare Ulf 

Bergqvists roll i hennes utveckling. Bergqvist hade fått laget att tro mer på sig själva 

och det har varit viktigt enligt henne. Videkulls insatser utanför planen 

uppmärksammades också. Hon satt med i damsektionens styrelse i Trollhättan, 

tränade småtjejer, raggade sponsorer, sålde matchprogram och lotter. Videkull 

medgav att det ibland blev lite väl slitsamt, men att det å andra sidan inte gjorde 

något eftersom hon tyckte det var roligt. Skribenten framhävde att tennistjejen 

Catarina Lindqvist nyligen vunnit en turnering och för det tjänat 240 000 kronor. 

Skribenten påpekade att det är vad Videkull, tillsammans med sina lagkamrater, 

tjänade på två fotbollssäsonger. Videkull medgav att det ibland kändes orättvist 

eftersom de kvinnliga idrottarna ändå tränade ungefär lika hårt. Videkull pratade 

även om att hon för tillfället var arbetslös. Hon hade tidigare jobb som 

maskinskötare på ett pappersbruk men det var för jobbigt att kombinera med 

fotbollen. Å andra sidan påpekade Videkull att jobb var på gång, efter att hennes 

arbetslöshet framhävts i media de senaste veckorna. Videkull pratade även om att 

hon i framtiden ville se en division I-serie för damer, istället för två som det är i dag 

(norr och syd). Videkull hade förhoppningar om att en sådan serie skulle kunna få 
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stöd centralt via sponsorer, vilket troligtvis var en förutsättning för annars blev det 

för dyrt för damklubbarna.54 

3.6 Ulf Lyfors: mannen som byggde upp damfotbollen från grunden 
Ulf Lyfors var det svenska landslagets förbundskapten. Inför den första semifinalen 

mot Italien intervjuade Expressen Ulf Lyfors. Det framgår i artikeln att Lyfors tog 

över damlandslaget år 1980 och hade som målsättning att få tillstånd ett officiellt 

mästerskap för damer och att Sverige skulle vara bland de bästa. Nu var Lyfors mål 

nära, eftersom landslaget dagen efter att intervjun publicerades skulle spela EM-

semifinal mot Italien. 1979 spelades ett inofficiellt EM för damer och Sverige kom 

då trea. I artikeln står det dock att mycket har hänt sedan dess och Lyfors sade att 

han de senaste åren haft fria händer som heltidsanställd förbundskapten och där med 

kunnat lägga upp sin egen tid som han själv velat. Lyfors sade även att han märkt av 

uppståndelsen kring laget den senaste tiden. Lagets form skulle enligt Lyfors vara 

bra med tanke på att landslaget under vintern inte tränat så mycket tillsammans och 

nästan inte alls utomhus.55  

Inför finalen mot England publicerade Aftonbladet en kortare intervju med Lyfors 

på sportens framsida. Främst fick han frågor om den kommande matchen mot 

England. Lyfors sa att laget skulle samlas i Göteborg inför matchen, alla förutom 

Mia Kåberg var tillgängliga. Kåberg kunde inte komma på samlingen eftersom hon 

var tvungen att gå i skolan. Om hon inte dök upp skulle hon inte få betyg. Reportern 

undrade sedermera om Lyfors hört något om ett planerat VM i damfotboll i Japan. 

Lyfors svarade att han inte hört ett ljud om detta. Sedan frågade reportern var 

returmatchen i England skulle spelas den 27 maj. Lyfors svarade någonstans i 

London, men att han inte visste var. Han sa kanske på Wembley och skrattade.56  

Dagens Nyheter publicerade mellan EM-matcherna en intervju med Lyfors. Det 

underströks att Lyfors hade varit med under resan då svensk damfotboll blommat ut 

och vuxit sig till den starkaste i Europa. Det antyds i artikeln att många manliga 

instruktörer i flera idrotter inte ville engagera sig i damidrott. Lyfors menade dock 
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att det var oerhört stimulerande att jobba med tjejer eftersom de ständigt lyssnade 

och ville lära sig mer. Lyfors trodde att det inte fanns många herrlag som hade 

samma inställning.57 ”Han är mannen bakom allt” var rubriken när Aftonbladet 

intervjuade Lyfors ett par veckor senare. Förbundskaptenens personlighet lyfts fram 

i texten och det står att han tidigare hade tränat Djurgårdens reserver och juniorer. 

När han sedermera fick erbjudandet om att bli förbundskapten för damlandslaget 

tvekade han inte en sekund. I artikeln framgår det att Lyfors hade byggt upp 

damfotbollen från grunden.58 
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4 Analys 

I det här avsnittet har jag för avsikt att besvara de två sista frågorna i min 

frågeställning: vilka sociala strukturer, som går att utläsa ur medias artiklar, 

möjliggjorde eller begränsade damernas fotboll i Sverige? Samt frågan om vilka 

sociala handlingar, som går att utläsa ur medias artiklar, de fotbollsspelande 

kvinnorna utförde för att åstadkomma sina mål? Jag har inspirerats av Britt Marie 

Ringfjords bok där hon framhäver att kultur och människors meningsskapande sker 

i sociala sammanhang som bestäms av sociala strukturer, samt att kultur tolkas i 

sociala sammanhang av människor som skapar mening genom sociala handlingar. 

4.1 Sociala strukturer 

4.1.1 Egentligen skulle europamästarna från början inte spela fotboll 

Många av kvinnorna som jag har presenterat pratade om sin uppväxt, hur de blev 

intresserade av fotboll. Till exempel började Anette Börjesson som ung flicka att 

träna fotboll i skollaget. Där fanns det dock bara killar, vilket innebar att Börjesson 

således inte fick vara med och spela matcher. Det fanns inte någon specifikt uttalad 

regel som hindrade Börjesson från att delta i skollagets matcher, utan hon gav 

uttryck av att det var killarna som bestämde att de inte ville möta en tjej. Överlag 

var det genom Börjessons uppväxt problematisk att hitta ett lag att spela i, eftersom 

hon inte hittade något fotbollslag för flickor. På grund av detta började Börjesson 

spela handboll, trots att fotbollen uppenbarligen var sporten hon föredrog. Här anser 

jag att vi ser hur skollagets och samhällets sociala strukturer hindrade Börjesson 

från att göra något hon älskade. Hon ville spela fotboll men fick istället spela 

handboll, eftersom det var mer accepterat inom samhällets sociala struktur att 

flickor höll på med det. Att spela i ett fotbollslag var något för pojkarna. Även Anna 

Svenjeby pratade om hur hon vid sju års ålder spelade fotboll med killar. Hon hade 

ingen aning om att damfotboll ens fanns förrän vid 12 års ålder då hon började spela 

organiserat. Även Pia Sundhage pratade i media om sin uppväxt. Liksom Börjesson 

menade Sundhage att om man som ung tjej ville spela fotboll, så fick man göra det 

med killarna. Sundhage sa att det var svårt att se om hon var kille eller tjej när hon 

gick i femte klass. Hon hade vid ett tillfälle bytt skola och frågade då sina nya 

kamrater om hon fick vara med och spela fotboll. Sundhage fick vara med men 



 

 

 

tillade i intervjun att hon troligtvis inte hade fått vara med om pojkarna säkert hade 

vetat att hon var tjej. Här menar jag att vi ser en social struktur, då det var vanligt att 

pojkarna bestämde vem som fick vara med och spela fotboll i skolan under 1980-

talet. Var man en tjej och ville spela fotboll var man beroende av att det fanns någon 

pojke som bjöd in till gemenskapen. Skolgården har varit en viktig plats där 

fotbollsspelande flickor antingen begränsades, eller fick ökade möjligheter genom 

de närvarande sociala strukturerna. 

4.1.2 Ekonomiska strukturer 

I samband med damernas framgångar i EM var teorierna i media många om hur 

deras liv hade utvecklats om de nått denna framgång som herrspelare. Svenska 

Dagbladet framhävde i sin artikel att landslagshjälten Anette Börjesson hade varit 

betydligt mer hyllad, omskriven och uppmärksammad om hon hade varit en manlig 

fotbollsspelare. Hon hade i så fall varit överöst med erbjudanden om lukrativa 

kontrakt och sponsorpengar. Börjesson själv menade att hon var nöjd så länge hon 

fick ett skokontrakt eller hjälp med en träningsoverall då och då. Hon hade slutat 

tänka på ekonomiska faktorer eftersom hon hade accepterat tanken om att 

damspelare under hennes tid som aktiv ändå inte skulle få bättre ekonomiska 

förutsättningar. Liksom Börjesson pratade även Pia Sundhage om att hon inte 

brydde sig nämnvärt om ekonomin, de var nöjda med det lilla. Sundhage fick efter 

att de kvalificerat sig till EM-finalen frågan av media om de nu skulle ställa 

ekonomiska krav på förbundet, men svarade nej eftersom de var nöjda så länge de 

fick maten betald under landslagssamlingarna. När Sigfrid Ennart intervjuade Pia 

Sundhage sa han att han gärna betalade 35 kronor för att se en match i 

herrallsvenskan, men inte 20 för att se en dammatch. I en intervju med Ann Jansson 

stod det att en kille i Hammarbys A-lag tjänade mellan 20 000 och 50 000 kronor på 

en säsong, i damlaget fick Jansson ersättning för förlorad arbetsinkomst och 40 

kronor i matersättning om det var bortamatch.  

Jag anser att det inte råder några som helst tvivel om att ekonomin hade stor 

påverkan på fotbollsdamernas möjligheter till utveckling. Att männen i Hammarbys 

A-lag fick tiotusentals kronor i lön, medan damerna fick ersättning för förlorad 

arbetsinkomst och matersättning är särskilt talande. Den ekonomiska fördelningen 

mellan herr- respektive damfotboll kan knappast benämnas som jämställd. Detta 



 

 

 

anser jag är en social struktur som inte verkade för de kvinnliga fotbollsspelarnas 

bästa. I den svenska fotbollen år 1984 var det männen som tjänade pengarna, medan 

kvinnorna fick nöja sig med det lilla. Ytterligare ett exempel på hur ekonomin 

begränsade fotbollskvinnornas utveckling var intervjun med Anna Svenjeby. Hon 

fick frågan om hur mycket hon hade tränat under sin uppväxt. Hon svarade att hon 

sedan 12 års åldern hade tränat tre gånger i veckan plus match. Det framhävdes att 

det var mindre än killarna men å andra sidan påpekade Svenjeby att det var svårt att 

träna mer när hon jobbade heltid och dessutom ville ha någon form av fritid. Jag vill 

här mena på att om kvinnorna hade fått bättre ekonomisk uppbackning av sina 

föreningar, eller av svenska fotbollsförbundet, hade de kunnat lägga mer tid på 

fotbollen och därmed blivit ännu bättre spelare. Det var en möjlighet som erbjöds 

männen på högsta nivå, men inte damerna. I de fallen som jag kommit över pratade 

kvinnorna som att de accepterat den rådande ekonomiska strukturen, eftersom de 

ansåg att de ändå inte kunde göra så mycket åt saken.   

4.1.3 Damerna var ständigt ifrågasatta 

Ett mönster i min undersökning var att damernas fotboll ständigt var ifrågasatt i 

media. Till exempel, inför EM-finalen mot England stod det klart att matchen skulle 

spelas på Nya Ullevi i Göteborg. Där finns cirka 40 000 åskådarplatser vid 

sportevenemang. Då frågade en journalist Pia Sundhage om det inte fanns en risk att 

det skulle bli en tom och ödslig tillställning, att det inte skulle komma så mycket 

publik. På Nya Ullevi var det mestadels herrmatcher när det spelades fotboll. Det 

ansågs osannolikt att det skulle komma en stor publik för att se på en dammatch, 

även fast det var den första officiella EM-finalen någonsin där Sveriges lag 

dessutom hade en god chans på seger. Frågan hade möjligen relevans men den 

ställdes vid en märklig tidpunkt, då damerna precis hade nått en historisk framång. 

Inför den andra finalmatchen i England fick förbundskaptenen Ulf Lyfors frågan om 

var han trodde att den matchen skulle spelas, då svarade han på Wembley och 

skrattade. Det som vi i dag benämner som Gamla Wembley, hade plats för cirka 80 

000 åskådare. Att Lyfors skrattade när han svarade så tolkar jag som ett tecken på 

att han såg det som helt osannolikt att damernas final i Europamästerskapen skulle 

spelas där. På Nya Wembley spelade det engelska herrlandslaget sina matcher, 

vanligtvis inför storpublik. Även vissa av herrklubbarnas prestigefyllda cupfinaler 



 

 

 

spelades där. Precis som i fallet Nya Ullevi, ansågs det helt osannolikt att en 

dammatch skulle spelas på en så stor arena. Jag anser att det var, bland 

damfotbollens personer år 1984, en accepterad social struktur att de inte hade lika 

mycket publik och inte spelade på lika fina arenor som herrarna.  

Ann Jansson pratade om en pågående jämförelse mellan herr- och damfotboll i en 

av de undersökta artiklarna. Hon menade att förståelsen för damfotbollen hade ökat 

de senaste åren, men att hon inte gillade att damernas fotboll jämfördes med 

herrarnas. Jansson hade accepterat att killar är större, starkare och snabbare. Hon 

tillade att hennes lag brukade möta 14 åriga pojkar, och då blev det ofta jämna 

matcher. Det var en allmänt accepterad tanke att herrar spelade bättre fotboll. Till 

exempel för att de är snabbare, större och starkar och därmed drog de mer publik. 

Många fotbollsspelande kvinnor verkade ha accepterat dessa åsikter och verkade 

därför inte argumentera för till exempel mer jämställda löner inom fotbollens ramar. 

De var glada så länge de fick spela fotboll, vilket vi har sett inte alltid varit en 

självklarhet för flickor och kvinnor. Jag menar att de hade accepterat en social 

struktur som var genomgående i den så kallade fotbollsfamiljen. De kvinnliga 

fotbollsspelarna accepterade att de hade mindre lön än herrarna och inte lika stor 

publik. Någonstans var de glada över att de överhuvudtaget fick spela fotboll. De 

ansåg att det år 1984 inte var värt att utmana de sociala strukturerna, likt till 

exempel Nilla Fischer gjorde hösten 2018.   

4.2 Sociala handlingar 

4.2.1 De gick sin egen väg 

Anette Börjesson pratade om sin idrottsliga uppväxt. Hon pratade om att söndagar 

var en speciell dag där hon bodde. Den dagen gick alla familjer ut i hennes 

bostadsområde för att spela fotboll tillsammans. När hon var med sin familj på 

landet brukade hon spela mycket fotboll tillsammans med sina bröder, sin pappa och 

morfar. Det var så hennes tidiga fotbollsuppväxt inleddes. Dock uppstod 

problematik för Börjesson när hon upptäckte att det inte fanns något damlag att 

spela i. Det fanns helt enkelt inga alternativ som Börjesson kände till där flickor likt 

henne själv fick en möjlighet att spela organiserad fotboll. Hon började därför spela 

handboll i ett flicklag. Detta handbollslag började sedermera spela fotboll. Här ser vi 



 

 

 

hur Börjesson först blev bortknuffad från fotbollsplanen. Trots ett stort intresse 

fanns det ingen möjlighet för henne att utöva det hon älskade. Handbollen ansågs 

dock vara en tillräckligt accepterad kvinnlig aktivitet för att hon skulle få möjlighet 

att utöva det organiserat. Sedermera hände det dock något speciellt, då det här 

tjejlaget bytte sport från handboll till fotboll. Samhället sa egentligen till en början 

nej, men Börjesson och hennes flickkompisar nöjde sig inte med det, utan startade 

ett fotbollslag ändå. Det anser jag är en social handling som var viktig för 

damfotbollens fortsatta utveckling, då den var symboliskt viktig för unga flickor 

som också ville spela fotboll. Ann Jansson i sin tur pratade om att även hon spelade 

fotboll med killarna under sin uppväxt, men sedan inte fick vara med eftersom hon 

alltid vann mot dem. Vi 14 års ålder startade Jansson ett damlag i Älvsjö. Hon säger 

att hon såg det som sin plikt, eftersom det inte fanns någon damsektion i Älvsjö. Jag 

anser att det är anmärkningsvärt att en tjej i den åldern tar på sig ett sådant ansvar, 

men här ser vi hur människors sociala handlingar kan påverka olika individers 

livsvillkor i olika sociala sammanhang. 

4.2.2 De var prestigelösa 

Många av de framskrivna personerna ger utlopp för de uppoffringar de gjorde för 

fotbollen. Pia Sundhage sa i en intervju att hon utanför fotbollen jobbade som 

fotbollslärare på en folkhögskola i Markaryd. När hon samtidigt spelade fotboll i 

Göteborgslaget Jitex, så innebar det en hel del pendlande. Totalt pendlade Sundhage 

110 mil i veckan mellan arbetsplatsen och träningsplanen. Det var med andra ord 

inget glamouröst liv på den högsta nivån som damfotbollen hade att erbjuda, det var 

ett hårt jobb men kvinnorna klagade inte. Sundhage sa att det var värt alla 

uppoffringar eftersom hon fick göra det hon älskade. Även Lena Videkull, som blev 

årets stjärnskott år 1984, medgav hur hon satt med i damsektionens styrelse i 

Trollhättan, tränade småtjejer, raggade sponsorer, sålde matchprogram och lotter 

utöver sin roll som viktig spelare i laget. Hon gjorde en viktig insats för att hålla 

igång damfotbollen i Trollhättan och nådde också framgång då Trollhättan slutade 

tvåa i svenska mästerskapen. Utan hennes hårda arbete i fotbollens tjänst hade det 

troligtvis inte varit möjligt för Trollhättan att nå de framgångar som de gjorde. När 

jag ser dagens fotbollsspelare känns det uppenbart att livet de lever är glamouröst. 

Men så har det tydligen inte alltid varit. Det känns tydligt att damspelarna har en 



 

 

 

stor del i att de genom sina sociala handlingar byggt upp damfotbollen till vad den 

är idag. Sundhage och Videkull fungerar här som exempel på hur det kunde gå till.  

Hårt jobb som fotbollsspelande män på högsta nivån troligtvis inte behövde göra, 

var en aspekt som kan förklara hur kvinnorna nådde sina mål genom sociala 

handlingar, trots sociala strukturer. Men jag vill även framhäva sättet de fick 

handskas med media. Det tydligaste exemplet jag funnit är hur Pia Sundhage fick 

hantera Sigfrid Ennarts intervju. Hon fick konstiga frågor om varför så många 

fotbollstjejer är lesbiska och hur man som kvinna kan vilja hålla på med fotboll, 

som enligt Ennart gav så lite tillbaka. Sundhage hade dock svar på allt och slutförde 

intervjun. Möjligen kan Sundhages prestigelöshet ha fått många kvinnor att förstå 

sin rätt till att spela fotboll. Den här prestigelösheten över många av deras 

handlingar, har troligtvis resulterat i damfotbollens triumfer. 

4.2.3 De fick respekt genom sina prestationer 

Det var många i media som ansåg att triumfen i EM bidrog till damfotbollens 

utveckling. Till exempel menade Pia Sundhage att damspelarna blivit mer tagna på 

allvar efter segern. Sundhage sa till exempel att hon började dela ut priser på 

knatteturneringar och överlag märkte hur småtjejer började satsa på fotboll. Jag 

anser att det hela hänger ihop, damerna arbetade hårt trots mycket motstånd, 

presterade bra, vägvinnande fotboll och blev i sin tur mer respekterade. Deras 

sociala handlingar gav resultat. Ännu en intressant aspekt på hur kvinnorna vann 

mer respekt genom segern i EM, är Ann Janssons berättelser. Hon hade varit med i 

landslaget sedan starten 1973. Hon gjorde sedermera tillräckligt med mål och assist 

för att tjäna ihop till utmärkelsen ”stora grabbars märke”. Hon menade att det 

orsakade ”gubbarna” på förbundet problem och det dröjde 18 månader innan hon 

fick sin medalj. När en spelare i det svenska fotbollslandslaget har gjort 25 

landskamper ska spelaren belönas med en guldklocka av förbundet. År 1980 gjorde 

Jansson sin 25:e landskamp, men det var först efter EM-segern år 1984 som hon 

fick guldklockan. Jag vill härmed påpeka att landslagets handlingar och resultat i 

EM-slutspelet år 1984 var en viktig faktor i att damfotbollens anseende ökade.   

Avslutningsvis har jag tidigare skrivit om Pia Sundhages upplevelser från 

skolgårdens fotbollsplan. När hon spelade fotboll med sina kamrater en stund, blev 



 

 

 

det till slut känt att hon var tjej. Då uppstod problem när en kille inför en match 

mellan parallellklasserna menade att han inte ville att Sundhage skulle vara med. 

Det skulle bli för lätt att möta en tjej. Här var det troligtvis nära att Sundhage 

hindrades från att vara med i fotbollsgemenskapen. Men Sundhage berättade vidare 

i intervjun hur en kille från hennes klass då sa åt den andra killen, att ta bollen och 

dribbla av henne om det nu var så enkelt. Sundhage tog sedan bollen av den 

stöddiga pojken och dribblade av honom istället. Sedan dess menar Sundhage att 

hon alltid hade respekt på skolgården, hon fick ett erkännande. Sociala strukturer 

kan både minska och öka någons makt. Sundhage är ett exempel på hur man genom 

en social handling kan öka sin makt. I det här fallet gjorde hon det genom att ta 

bollen och finta bort den stöddiga pojken. På så sätt fick Pia Sundhage sina 

klasskamraters respekt. Idag vet vi att det bara var starten på hennes historia där hon 

genom sina sociala handlingar förbättrade damfotbollens situation så pass att hon 

förändrade hela fotbollssveriges struktur i kvinnornas favör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 Slutdiskussion 

Jag har i denna uppsats kommit fram till att de sociala strukturer som påverkade 

fotbollsdamerna var att de i tidig ålder lärde sig att flickor inte skulle spela fotboll, 

ekonomiska strukturer och att det var ständigt ifrågasatta. De sociala handlingar som 

de gjorde för att förbättra sin situation var att de gick sin egen väg, de var 

prestigelösa och att de vann respekt genom sina prestationer. Alla slutsatser har jag 

dragit genom den bild som media förmedlade genom intervjuer med damfotbollens 

mest omskrivna personer år 1984. 

Hjelm och Olofsson påpekar att det som drev svensk damfotbolls framträdande 

personer under 1960- och 1970-talen var längtan efter att få spela fotboll och ha kul. 

Det var vanligt att systrar spelade fotboll i ung ålder med sina bröder och kompisar. 

Men till skillnad från pojkarna hade flickorna inget lag att spela för när de blev 

äldre. Exakt detta ger kvinnorna som uttalade sig i media år 1984 uttryck för under 

sin tidiga uppväxt. Det går även i linje med Ringfjords ord om sociala strukturer 

som befäster maktstrukturer, i det här fallet genusordningar. De kvinnor som 

uttalade sig i media år 1984 gav utlopp för skolgården som en speciell plats för 

situationer där flickornas underordnade struktur kom upp till ytan. Där var det 

pojkarna som bestämde om de fick vara med och spela eller inte. Skolgårdens 

sociala strukturer sa egentligen till de blivande europamästarna att de inte skulle 

spela fotboll. Min studie ger å andra sidan även uttryck för att kvinnorna genom sina 

handlingar, i det här fallet att vara extra duktig på fotboll, kunde övervinna denna 

struktur och på så sätt förtjäna sin rätt att vara med i gemenskapen.  

Damfotbollens tidiga utveckling i Luleå under 1970-talet undersöktes av Erik 

Reimegård. Han framhäver att kvinnornas motiv till att spela fotboll var en önskan 

om att tillhöra en gemenskap, att helt enkelt hitta på någonting med andra inom 

idrottens ramar. Det är en ståndpunkt som jag anser är återkommande i min egen 

undersökning. Hade de fotbollsspelande kvinnorna sökt efter ära och berömmelse 

eller en möjlighet att tjäna mycket pengar hade de troligtvis ägnat sin tid åt något 

annat. När de fick frågan varför de spelade fotboll framhävde de gemenskapen i 

laget och glädjen de fick genom att spela fotboll. I relation till Reimegård anser jag 



 

 

 

att min studie påpekar att damerna på detta sätt gick sin egen väg och var 

prestigelösa i sina handlingar. 

I denna uppsats anser jag att jag visat på hur de fotbollsspelande kvinnorna stötte på 

hårda sociala strukturer redan under sin tidiga uppväxt, då pojkarna på skolgården 

bestämde om de fick vara med och spela fotboll eller inte. Dessa strukturer fortsatte 

sedan när de spelade fotboll som vuxna, till exempel genom publiksiffrorna och 

ekonomiska strukturer i förhållande till männens fotboll. Trots dessa strukturer som 

befäste en mansdominerad ordning, så påverkade kvinnorna sina livsvillkor genom 

sociala handlingar. De började spela fotboll även fast det inte fanns några flicklag. 

Ann Jansson startade en egen damsektion vid 14 års ålder. Pia Sundhage pendlade 

över 100 mil i veckan mellan fotbollsspelande på högsta möjliga nivå och jobbet. 

Lena Videkull sålde lotter och fixade sponsorer. De uppnådde genom hårt arbete 

framgångar på planen, vilket främst får symboliseras genom EM-guldet. Jag anser 

att historien om personerna som var verksamma inom den svenska damfotbollen 

guldåret 1984 starkt kan relateras till Britt Marie Ringfjords bok där hon skriver om 

genusidentitetens kulturella förankring. Ringfjord menar att sociala strukturer 

reglerar livsvillkoren för olika grupper, som bland annat visar hur maktrelationer 

mellan manligt och kvinnligt befästs genom en genusordning. Ringfjord påpekar 

samtidigt att sociala handlingar visar hur människor genom aktiva val kan påverka 

sina livsvillkor i olika sociala sammanhang och forma personliga identiteter trots en 

institutionell genusordnings begränsade strukturer. Som sagt anser jag att 

fotbollsdamerna från år 1984, genom den bild som förmedlades genom media, 

befäste detta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 Didaktisk reflektion 

Enligt Skolverkets läroplan för historia på gymnasiet är syftet med undervisningen 

att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor 

och förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till 

insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar. 

Eleverna ska uppmärksammas gällande att historia används för att både påverka 

samhällsförändringar och skapa olika identiteter. Undervisningen i ämnet historia 

ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om tidsperioder, 

förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och 

perspektiv.59 På så sätt anser jag att en historisk genusdiskussion alltid är relevant 

för skolans historieundervisning. 

Jag har i denna didaktiska reflektion valt att fokusera på att relatera uppsatsens 

innehåll till kursen historia 1b på gymnasiet, eftersom det är kursen som jag 

undervisade i under min VFU. Enligt det centrala innehållet ska eleverna i kursen 

möta historiskt källmaterial som speglar människors roll i till exempel kvinnors och 

mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. De ska därefter tolka 

materialet efter olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, 

generation, kön och sexualitet.60 På så sätt anser jag att Kungliga Bibliotekets 

digitala tidningsarkiv erbjuder en stor möjlighet för eleverna att leta efter historiskt 

material digitalt. Ringfjord menar att det medier skriver är relevant eftersom det 

avspeglar de könsstereotyper som reflekterar samhällets syn på vad som är manligt 

och kvinnligt.61 Detta anser jag är utmärkt underlag för undervisning avseende ett 

historiskt perspektiv på genus.  

Ett sätt att bedöma en sådan undervisningsprocess kan vara hur väl eleven kan söka, 

granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt 

göra reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något 
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källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.62  

Vid en sådan bedömning skulle eleverna i så fall behöva undervisning utöver olika 

historiska perspektiv på genus. Till exempel behövs det i så fall även undervisas om 

källkritiska kriterium samt källans användbarhet. Men det är något jag skulle kunna 

tänka mig att göra i mitt kommande yrke som historielärare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

62 Skolverket, 2011 



 

 

 

Referenser 

Källmaterial 
Allt detta material är hämtat från Kungliga Bibliotekets digitala tidningsarkiv. 

Eftersom materialet är upphovsrättsskyddat har jag avläst det på 

universitetsbiblioteket i Kalmar. 

Dagstidningar 

Aftonbladet. 2 april 1984. "Anette jagar EM-guld". Okänd sida 

Aftonbladet. 6 april 1984. "En historisk klackspark". Okänd sida 

Aftonbladet. 29 april 1984. ”Pia skjuter skarpt”. S 6-7 

Aftonbladet. 7 maj 1984. ”Hallå där, Ulf Lyfors, 40”. Framsidan på Sportbladet 

Aftonbladet. 26 maj 1984. ”Pia hälsar England”. Okänd sida 

Aftonbladet. 26 maj 1984. ”Han är mannen bakom allt”. S 37 

Aftonbladet. 4 juli 1984. ”Svenska idrottstjejer” Okänd sida 

Aftonbladet. 3 september 1984. ”Tar Jitex ”The Double” i år…?”. framsidan på 

sportbladet 

Aftonbladet. 23 december 1984. ”Smäller kanonskytten Pia tillräckligt högt?”. 

Okänd sida 

Expressen. 7 april 1984. ”Lyfors darrar – fast han erkänner det inte”. S 54 

Expressen. 13 maj 1984. ”I Pias skalle finns inget tvivel". Okänd sida 

Expressen i Sommarstockholm. 20 juni 1984. ”En nick från söder”. S1 

Expressen. 13 oktober 1984. ”Man blir lite fyrkantig”. S 18 

Svenska Dagbladet. 29 april 1984 . ”Sundhage skjuter Sverige till EM-final”. 

Framsidan på sporten 

Svenska Dagbladet. 12 maj 1984. "Mamma" Anette skapar guld-stämning". Okänd 

sida 

Svenska dagbladet. 13 oktober 1984. ”Videlkull årets stjärnskott”. S 27 

Dagens Nyheter. 12 Maj 1984. ”Examensprovet för kapten Lyfors”. S 37 

Dagens nyheter. 13 oktober 1984. ”Stoppa Videkull”. S 37 

Dagens Nyheter. 27 oktober 1984. ”Videkulls fotbolls-år en succé”. S 36 



 

 

 

Litteratur 
Andersson, Torbjörn. 2002. Kung Fotboll - Den svenska fotbollens kulturhistoria 

från 1800-talets slut till 1950. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag 

Symposion. 

Björk, Jonas. 2017. Kvinnornas kamp inom den mansdominerande fotbollen: 

damfotboll i Forshaga IF och Värmlands FF under 1970-talet. Karlstad Universitet. 

Hjelm, Jonny & Olofsson, Eva. 2003. A Breakthrough: Women's football in 

Sweden. Soccer & Society. Vol. 4(2-3). 

Reimegård, Erik. 2015. "Damfotbollen - visst har den en framtid": Damfotbollens 

tidiga utveckling i Luleå under 1970-talet. Luleå tekniska universitet. 

Ringfjord, Britt Marie. 2006. Fotboll är livet – En medieetnografisk studie om 

fotbollstjejer och TV-sport. Media and communication studies. Lunds universitet. 

Sjöberg, Maria. 2018. Textanalys I Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne. 

Metod Guide för historiska studier. Studentlitteratur. 

Internetkällor 
Expressen. Nilla Fischer vinner årets diamantboll. 2018. 

https://www.expressen.se/sport/fotboll/landslaget/nilla-fischer-vinner-arets-

diamantboll/ (Hämtat 2019-01-28) 

Idrottsforum. Genombrottet för svensk damfotboll. 2003. 

https://www.idrottsforum.org/articles/hjelm_olofsson/hjelm_olofsson030921.pdf   

(Hämtat 2019-01-28) 

Skolverket. 2011. Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-

amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/Amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2F

jsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy&sv.url

=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 (Hämtad 2019-02-01) 

https://www.expressen.se/sport/fotboll/landslaget/nilla-fischer-vinner-arets-diamantboll/
https://www.expressen.se/sport/fotboll/landslaget/nilla-fischer-vinner-arets-diamantboll/
https://www.idrottsforum.org/articles/hjelm_olofsson/hjelm_olofsson030921.pdf
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/Amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/Amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/Amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/Amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/Amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

