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Sammanfattning 

Föreliggande uppsats undersöker damfotbollens framväxt och utveckling i Värmland under 

perioden 1970-1982. Detta utifrån verksamhetsberättelser från Värmlands Fotbollförbund (VFF) 

utgivna vid slutet av varje verksamhetsår - samt hur Värmlands Fotbollförbunds agerande 

påverkade denna utveckling. 1970-talet ter sig som ett genombrottsår i hela Sverige för den 

fotbollsspelande kvinnan, med uppstartande av damserier landet över, Sveriges första SM-

turnering för damer och Svenska Fotbollförbundets (SvFF) officiella stöd och administrerande av 

damfotboll. Materialet analyseras utifrån tre analytiska teorier. Ekonomisk utveckling, som 

menar till att se den ekonomiska aspekten av utvecklingen. Institutionellt inflytande, som ämnar 

att undersöka vilken formell makt kvinnan tar inom förbundet. Diskurs, som ämnar att undersöka 

hur VFF:s kommunikation till sina medlemmar kring damfotbollen sett ut.  

Resultatet av denna studie pekar mot att damfotbollen i Värmland har sedan sin start arbetat mot 

en tröghet inom förbundet att agera på det intresse som finns. Det tar tid och försiktighet hos 

VFF att påbörja utveckling av damfotbollen, och kräver ofta en explicit undersökning och 

förfrågan ut i klubbarna för att den skall fortsätta utvecklas. Ändock tar den sig plats och vid 

slutet av studieperioden är den stor och levande. Genom ekonomiska incitament, främst från 

SvFF, så påbörjas även flickfotbollen, även om detta sker sent på 1970-talet. Tidigare än så visar 

VFF upp samma tröghet och försiktighet som kring damfotbollen. Något som genomsyrar hela 

det material som studerats är framtoningen av förvåning och häpnad kring kvalitén på 

damfotbollen, och hur den kommer leda till goda resultat i framtiden. Damfotbollen skiljs åt 

herrfotbollen i materialet med genomgående könat språk och ett konsekvent mindre utrymme än 

herrfotbollen. VFF:s agerande anses vara en orsak till att en utveckling som kunnat gå snabbare 

drabbades av tröghet, men VFF:s agerande leder också till att serier, kurser och turneringar 

faktiskt skapas för damerna i länet.   
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1. Inledning 

”Vad damerna kan komma att betyda för den värmländska fotbollen har man många fina bevis 

för.”1 

Så påbörjas det första skrivna ordet om damernas intåg i den hittills helt manligt dominerade 

fotbollsarenan i Värmland. Meningen är från Värmlands Fotbollförbunds årsberättelse år 1971, 

förpassad till ett avslutande stycke under rubriken ”Ungdomsverksamhet” ligger den och pyr, 

som en föraning om det kommande decenniet. Hur hade de män (för det är uteslutande män) 

agerat och resonerat om de visste vad som komma skulle? Att det om 10 år skulle finnas 10 

regionala serier och ytterligare 12 flickserier i Värmland. Att fotbollen skulle fyllas och 

förstärkas av tusentals damer, flickor och kvinnor som älskade fotboll. 2 

Det begynnande 70-talet är ett decennium sprängfyllt med genombrott utan motstycke för den 

värmländska fotbollsspelande kvinnan. Det är där 60- och 70-talets kvinnokamp växer och 

mognar och slutligen tar sin plats inom den värmländska idrotten. Detta trots mycket av den 

samhälleliga och normativa motstånd som finns mot kvinnors idrottande. Jämställdheten växer 

inom idrotten och arbetsgrupper tillsätts i såväl rikstäckande organisationer som regionala 

sådana.3 

Fotbollen var våldsam, sades det. Den var farlig, sades det. Kvinnan klarar inte det, sades det. 

Kvinnan är för skör, sades det. 1970-talet är en tid då kvinnan slår av sig de tidigare patriarkala 

nedvärderande ord som kastats hennes väg när hon velat sparka boll. Hon tar sig in i de manligt 

dominerade rummen. Flicklag får träningstider på gräsplanen där endast pojkar spelat. Damerna 

åker land och rike runt i spelarbussar med svettiga strumpor, likt männen gjort i årtionden. 

Regionala serier, DM, nationella serier och även ett svenskt mästerskap växer fram i detta 

förändringens decennium för den svenska fotbollen.  

Den totala siffran på svenska kvinnliga fotbollsspelare växer från 728 spelare år 1970 till 26 522 

spelare vid 1980. En ökning på mer än 3500%.4 En sport som på bara ett decennium får en 

ökning på mer än 25 000 spelare av ett kön som aldrig tidigare har varit välkomna på samma 

gräsplan känner av drastiska förändringar. 1970-talet är sannerligen genombrottsåren för den 

kvinnliga fotbollsspelaren. Men vad fick det att växa? Vilka problem stod det framför? Hur såg 

situationen ut just här i Värmland? 

 
1 VFF, 1971, Verksamhetsberättelse. s. 20 
2 ibid. 
3  Tolvhed, Helena (2015). På damsidan - Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott. s. 48, 172 
4 Hjelm, Jonny (2004). Amasoner på planen: svensk damfotboll 1965-1980. s.31 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka Värmlands Fotbollsförbunds agerande och 

ställningstagande i framväxten av damfotboll i Värmland under 1970-talet. I syftet ingår att ge en 

övergriplig bild över damseriernas framväxt och det centrala organet Värmlands 

Fotbollsförbunds ställningstagande och agerande gentemot damseriernas framväxt. Detta kan då 

ge en utökad bild av det specifika studieområdet, värmländsk fotboll, och ge en tydligare bild av 

kvinnans väg in i fotbollen. Detta för att utöka den redan befintliga forskningen om kvinnors 

idrottande i en nationell karaktär och bygga på den mängd av studier som är föregående denna 

uppsats. 

Utifrån ovanstående syfte menar undertecknad att följande frågeställningar är relevant:  

- Hur har framväxten av damserierna i fotboll sett ut i Värmland under 1970-talet? 

- Hur har Värmlands Fotbollsförbunds agerande påverkat framväxten?  

 

1.2 Forskningsläge 

Denna uppsats kommer i huvudsak att söka sin inspiration och tillvägagångssätt utifrån två 

tidigare verk som berör såväl samma forskningsområde som tidsomfång. Den ena, av 

idéhistoriker och idrottshistoriker Helena Tolvhed i hennes bok På Damsidan som analyserar 

och beskriver framväxten av kvinnor inom idrotten under hela 1900-talet - med specifika nedslag 

i såväl specifik idrott som specifik tidsperiod. Den andra är historieprofessorn Jonny Hjelms bok 

Amasoner på planen som belyser samma specifika idrott och tidsomfång som denna uppsats 

kommer att beröra, dvs fotboll mellan 1960-tal och 1980-tal.5 

 

Vad gällande Tolvhed för föreliggande uppsats så ter sig delar av hennes forskning mer relevant 

än andra delar. Delar hur hennes forskning fokuserar på andra och individuella sporter eller 

andra tidsperioder än vad denna uppsats kommer förlägga sin undersökning till. Dock ter sig 

Tolvheds teoretiska utgångspunkter, som presenteras senare, och framförallt hennes 

undersökningar inom lagidrotten handboll under 1930-1990-talet mer relevant. Detta på grund av 

dels idrottens generella uppbyggnad vad gällande lag, klubbar och central styrning samt den 

liknande tidsperioden.6 

 

 
5 Hjelm, Jonny (2004). 
6 Tolvhed. (2015). s.170 
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Tolvhed understryker hur damernas inträde i handbollen inte fick ske på bekostnad av herrarnas 

idrottande, varken i det praktiska idrottande vad gällande utförande, eller i det representativa och 

institutionella genomförande i ex. styrelseposter.7  

Ändock så sker en drastisk förändring under framförallt 1970-talet enligt Tolvhed. När det såväl 

absoluta som relativa medlemsantalet inom de tidigare manligt dominerade idrotterna utgörs än 

mer av kvinnor så ökar även kraven på jämställdhet inom sporten. Hon hänvisar även här till att 

den kvinnokamp som tagit form under 1960-1970-talet manifesterar många av de tankar och 

idéer som lyfts tidigare under 1920-talet. Främst tanken på att kvinnan ej skall definieras av 

mannen i hennes roll, främst i relation till hennes kropp och att denne tolkats som skör och 

oförmögen att idrotta. Tolvhed belyser hur detta ter sig såväl i historieskrivningen som i det 

egentliga utövandet av idrotten, där kvinnor. Tolvhed själv skriver: 

 

“Kvinnans idrott fick inte ta kraft och fokus från det som betraktades som den egentliga 

verksamheten. Det vill säga män och pojkars verksamhet. Männen fortsatte därmed att vara 

osynliga som kön, medan kvinnan i första hand var kön.” 

 

Motståndet mot tankar som exemplifieras i ovanstående citat växer sig starka under 1970-talet 

ger kvinnan en plats inom idrotten såväl institutionellt genom deltagare och serier men också rent 

diskursivt när samhällsdiskussionen skiftas. Vad mer kvinnor tar sig in i fotbollen - desto mer 

påverkar dem, ändock med viss tröghet. Framförallt från centralt nationellt håll, snarare än i 

lokala klubbar.8 Från Tolvhed hämtar vi även hennes vilja och önskan att ge ett sken på den 

svenska idrottshistorien ur ett kvinnligt perspektiv, snarare än det traditionellt manliga 

perspektivet som marginaliserat kvinnan i historieskrivningen.9  

 

Hjelm beskriver även han hur kvinnan sedan sina försök till inbrott i den manligt dominerade 

fotbollsvärlden sedan 1970-talet har motarbetats, ignorerats och förhindrats från att inträda på 

den traditionellt patriarkala arena som är fotboll. Han stämmer även in i Tolvheds tankar om hur 

kvinnornas - eller “pionjärerna” som Hjelm skriver - gjorde det viktiga arbetet att bryta sig in i 

sporten och faktiskt konkurrera om de resurser som krävs för att bedriva idrott. Detta utifrån vad 

han menar är ett historiskt sett ofta förekommande fenomen när “nya” idrotter eller nya utövare 

inom samma idrott utmanar det redan etablerade. Detta exempelvis genom SvFF:s egna uttalande 

att de inte har några damfotbollsspelare - som understryks av samtida journalister som menar att 

kvinnan inte heller har något att säga till om det. Den organisering och det utövande som utgör 

starten för kvinnan sker snarare lokalt och genom den egna individens agerande. Hjelm menar på 

att det finns ett “vänta-och-se-mentalitet” som genomsyrar. Att förbunden skall avvakta och 

 
7 Tolvhed. (2015). s. 198-200 
8 Tolvhed, (2015). s.255-258 
9 Tolvhed, (2015). s. 24 
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invänta att intresset hos damerna skall komma till förbundet, snarare än att förbundet skall agera 

först.10  

 

Uppfattningen om att kvinnors inträde i fotbollen är trög som Jonny Hjelm tillsammans med Eva 

Olofsson, forskare inom idrott och pedagogik, drar som en av deras slutsatser i deras 

undersökning understryker även de problem som kvinnan uppfattar. Kvinnornas idrottande 

skulle således te sig självförsörjande och därmed inte inkräkta på herrarnas finansiella eller 

organisatoriska styrka. Detta understryks även i hur damerna inte får några öronmärkta statliga 

medel förrän 1979. Detta till trots att den utredning om damfotboll som genomförs av SvFF 

under 1971 menar på att damfotbollen bör ses som en specialförgreningen inom fotbollen och 

bör ha möjligheten att motta detta - istället får damerna konkurrera med de redan existerande 

resurser utan bidrag från statligt håll.11 12  

 

Sammanfattningsvis går då att säga att kvinnornas inträde på fotbollsarenan har bemötts med 

motstånd redan från första stund. Kvinnan har inte nödvändigtvis blivit aktivt motarbetad - men 

konsekvent stött på patrull när hon krävt ytterligare bitar av den kaka som historiskt tillhört 

mannen. Hon har inte fått den institutionella representation som krävs för att lyfta de kvinnliga 

frågorna, journalister har förlöjligat det kvinnliga idrottandet och de förbunden har varit 

aktsamma och tillbakahållna vad gällande faktiskt satsning på kvinnan.  

 

Hjelm drar en väl vald parallell till innebandyns framväxt där den värmländska 

innebandyprofilen Micael Fasth skriver i sin bok Innebandyboken om hur utveckling var på 

1970-1980-talet för den nya sporten. Fasth menar att innebandyn stötte på liknande motstånd 

även den. Som ny sport skulle den inkräkta på de knappa träningstider i idrottshallarna som fanns 

och stjäla uppmärksamheten från de redan etablerade sporterna och motstå hånen och raljerande 

från media och journalister. Liksom hos damfotbollen så var det en fråga om att kämpa mot det 

etablerade, om de resurser som finns, om utrymmet på fotbollsplanen och om omnämnandet i 

medierna. Det har inte givits till kvinnan, hon har krävt det - likt innebandyn krävde sin plats och 

växte på grund av det - har även kvinnans roll växt fram och etablerats under 1960-1970-talet 

ända fram till idag.13 

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 

Föreliggande kapitel kommer att diskutera hur föreliggande uppsats kommer att tolka och 

sammanställa svar på hur jämställdheten och framväxten av kvinnors idrottande bör tolkas. Som 

ovan diskuterats. Utifrån detta kommer materialet att ställas gentemot tre olika analyserande 

 
10 Hjelm, (2004). s.241-242, 246 
11  Hjelm, Jonny & Olofsson, Eva (2003). A breakthrough: Women’s football in Sweden. s.200 
12 Hjelm, (2004). s. 246 
13 Hjelm, (2004). s.243-244 
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begrepp som är likväl skilda från varandra som sammankopplade genom deras samtida existens i 

källmaterialet. Hur det analyserade materialet kan tolkas och sammanställas kommer att ske i det 

avslutande diskuterande kapitel, i redovisningen av resultatet kommer dessa tre begrepp att 

ställas jämte varandra och analyseras var för sig.  

1.3.1 Ekonomi  

Att bedriva idrott och en idrottsverksamhet kräver resurser. Att då studera VFF:s benägenhet att 

faktiskt spendera pengar på att faktiskt genomdriva idrott ger en bild av inställningen hos 

förbundet att rent ekonomiskt stötta damidrotten. 

 

Liksom hur Hjelm och Olofsson menar, så finns en tendens inom idrottsvärlden att damernas 

inträde i idrotten ej skall ske på bekostnad av den idrottande mannen, vare sig institutionellt eller 

ekonomiskt.14 Därav bör vi studera huruvida den ekonomiska faktorn inom idrottandet har hjälp 

och utvecklat det kvinnliga idrottandet eller varit ett problem för detta. En ekonomisk satsning 

hos ett förbund behöver inte omedelbart leda till en ekonomisk vinst, och således så kommer 

utgiften i huvudsak då att behöva finansieras utifrån redan stabiliserade och vinstgivande 

ekonomiska grenar av förbundet - den manliga grenen. Ändock, likt hur Tolvhed resonerar kring 

att statliga eller centrala bidrag har varit grundläggande för en utveckling inom idrottsvärlden. 

Därav så kan vi även se där huruvida utgifterna och satsningarna inom dam- och flickfotbollen 

har påverkats genom ökade bidrag från centrala organisationer. 

 

1.3.2 Inflytande 

Likt som hur Tolvhed beskriver att det inom handbollen har det kvinnliga inflytandet inom idrott 

historiskt sett skett när det inte inkräktat på männens inflytande inom samma sport. 15 Därför ter 

det sig intressant att se hur framväxten av kvinnligt fotbollsspelande kan ställas i relation till hur 

kvinnor även tar plats på ett institutionellt plan inom Värmlands Fotbollförbund. Detta ter sig 

tudelat.  

Den första och huvudsakliga delen berör VFF:s inre styrande organ och de förtroendevalda som 

sitter på dessa poster och huruvida dessa är män eller kvinnor. Detta berör samtliga organ som 

finns presenterat i början på samtliga av VFF:s Verksamhetsberättelser - vilket är det material 

som kommer studeras. Beskrivningen gäller såväl den sittande avgående styrelsen vid respektive 

årsmöte som verksamhetsberättelsen författas, samt den nyvalda styrelsen för det kommande 

verksamhetsåret.  

Det andra rör den utbildande delen av fotbollstränare som klubbarna begär och vilka som deltar 

på dessa. Då VFF är ansvarig för och genomför tränarutbildningar inom Värmland ges därför ett 

fönster in i det antal män och kvinnor som utbildar sig och vidareutbildar sig till just tränare. 

Genom detta kan slutsatser dras till hur stort intresset är från såväl kvinnor att utbilda sig - och 

 
14  Hjelm & Olofsson. (2003). s. 200 
15 Tolvhed. (2015). s. 198-200 



6 
 

hur benägna VFF är att svara på det begäret. Liksom Hjelm beskriver så fanns en rad av tränare 

som var inspirerade av den “idrott-åt-alla”-utredning som genomförts i statlig regi 1969 som 

betonade hur idrott kan och bör bedrivas av alla, oavsett ålder, kön eller förkunskaper. Utifrån 

detta växte fram en rad tränare och ledare, framförallt inom junioridrottande och breddidrottande 

som var villiga och engagerade i organiserandet av damfotboll.16  

 

Häri bör även tilläggas hur seriernas mängd och storlek kan analyseras till viss del. Ändock om 

deltagandet i serierna bygger på antalet intressenter och viljan från VFF att organisera och 

administrera sagda serier. Huruvida damernas intressen för fotboll eller VFF:s organisatoriska 

vilja väger tyngst i detta avseende är svårt att utläsa. Slutsatser som drar härur bör således ligga 

vid att när efterfrågan når den punkt där VFF anser att utbudet bör ökas så kommer detta att 

göras i symbios med varandra.  

1.3.3 Diskurs  

Genom att söka hur diskursen har tett sig inom VFF utgår vi från tidigare forskares generella 

ramverk gällande idrottandets kulturella och ideologiska karaktärer vad gällande kvinnors 

inblandning. Tolvhed beskriver bland annat att den idealbild av femininitet och kvinnan som 

skör och opassande för att delta inom våldsammare sporter som ishockey, boxning eller den 

enligt Hjelm klassisk våldsamma fotbollen17. Utifrån denna kulturella och normativa inställning 

till kvinnlighet och manlighet i relation till idrottande så har idrotter med våldsammare eller mer 

fysiskt ansträngande anlag, främst lagsporter, varit kontroversiella idrotter för en kvinna att 

deltaga i.18 

 

Karin Grahn, doktor inom idrottsvetenskap och genusvetenskap, beskriver i sin artikel hur det 

inom idrottsvärlden existerar en diskurs som är företrädesvis riktad mot manligt kodat ordalag 

och språkbruk. Detta utifrån den maskulina kodningen av sporten. Detta exempelvis genom hur 

den manliga kroppen och det manliga idrottandet ses som det “vanliga” och att “fotboll” 

generellt sett hänvisar till manligt fotbollsspelande, medan det kvinnliga utövandet benämns med 

prefixet damfotboll.19  

Ett nutida exempel på detta är ex. hur de tre landslag inom ishockey i Sverige är, Tre Kronor, 

Damkronorna samt juniorkronorna - där de två senare så står i relation till och med det “riktiga” 

landslaget i hockey som referenspunkt, dvs. Tre Kronor, herrarna. Tilläggas här skall att den 

generaliseringen kring det manliga idealet inom idrotten inte är applicerbart över samtliga 

idrotter. Exempelvis har mer individuella idrotter såsom simning, konståkning, fäktning eller 

friidrott sedan länge har tillåtit män och kvinnor att träna och tävla sida vid sida. Där även de tre 

tidigare anordnade svenska mästerskap för kvinnor först under eller strax efter 1910-talet, i 

 
16 Hjelm. (2004). s. 273-274. 
17 Hjelm. (2004). s.19 
18 Tolvhed. (2015). s.44 
19 Grahn, Karin (2010). Jämställdhet och manlig norm i fotbollens läromedel. s. 28-31 
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relation med fotbollen där det första SM-guldet delas ut först 1973 och den första Damallsvenska 

Turneringen för damer anordnas först 1988.20 21 

 

 I Grahns studie riktar sig detta i huvudsak gentemot läromedel inom fotbollen, men det 

angreppssätt hon angriper sitt källmaterial och analyserar detta utifrån en i huvudsak diskursiv 

likhetsprincip är gott och användbart för föreliggande uppsats. För att då se närmare på den 

diskurs som är rådande i vårt källmaterial så kommer i huvudsak att fokuseras på två 

huvudsakliga områden.  

 

- Begrepp och innehåll 

Genom att söka inom texten efter vilka begrepp och vilket ordval som skiljer mellan herrar och 

damer vad gällande beskrivandet av såväl deras bedrifter som hur det talas om det kvinnliga 

utövandet i allmänhet. Vad finns det för skillnader och likheter mellan hur det talas om såväl det 

kvinnliga idrottande som utvecklandet av kvinnliga tränare, eller deltagandet inom 

kvinnospecifika idrottsturneringar och matcher.  

 

- Utrymme 

Att mäta ord och bokstäver är självfallet relevant i många avseendet vad gällande vilket utrymme 

en specifik företeelse får i något sammanhang. I detta avseende går det främst att se hur 

utvecklingen har skett inom just hur mycket plats kvinnofrågorna får ta i 

verksamhetsberättelserna. Detta genom att se såväl hur rubrikerna är utformade, längden på 

texterna, i vilket del av verksamhetsberättelsen förekommer samt i vilken mån man benämner 

kvinnor i den inledande övergripande beskrivningen av verksamhetsåret som finns i varje utgåva. 

 

Diskurs kan te sig nära besläktat med inflytande, just eftersom det kan tolkas som att 

kvinnofrågorna får mer “inflytande” på dagordningen och får således ta upp mer plats och 

utrymme. Men viktigt är att skilja på att den del av inflytande endast kommer intressera sig för 

det institutionella inflytandet i form av fysiska människor i ledarpositioner och antal deltagare. 

Denna del av undersökningen kommer specifikt se till språkbruk och utrymme i textform i 

källmaterialet.  

 
20 Olofsson, Eva (1989). Har kvinnorna en sportslig chans? s. 49, 51 
21Svenska Fotbollförbundet. Historik och statistik damer. https://www.svenskfotboll.se/serier-
cuper/elitfotboll/historik-dam/ (Hämtad 2020-04-05) 

https://www.svenskfotboll.se/serier-cuper/elitfotboll/historik-dam/
https://www.svenskfotboll.se/serier-cuper/elitfotboll/historik-dam/
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2. Metod 

2.1 Material & Metod 

Det material som ligger till grund för att såväl ge en bild av damfotbollens framväxt i Värmland 

såväl som VFF:s agerande och ställningstaganden är material hämtat ur Arkivcentrum i 

Värmland och är VFF:s egna inlämnade material. I detta ingår främst VFF:s årsberättelser mellan 

åren 1969-1982 (exklusive 1976, 1978, 1979, 1980 och 1981 där existerar endast två 

evenemangskalendrer i Arkivet. Ekonomiska redogörelser finns för 1978-1980). Ur detta 

material kan man följa en sammanfattad bild av året som har passerat, den verksamhet som har 

bedrivits i såväl herr, dam som juniorfotbollen i Värmland och i viss mån kommentarer och 

åsikter kring dess utveckling.  

 

Allt material är som sådant författat av VFFs sittande styrelse och presenteras vid 

verksamhetsårets slut för samtliga medlemmar inom föreningen. Valet att fokusera på 

Verksamhetsberättelserna är att vi genom detta kan se hur VFF har velat kommunicera ut 

verksamhetsåret från ett centralt organ inom förbundet. Vad har förbundet ansett vara viktigt nog 

att ge utrymme, analys och kommentarer är centralt i en tolkning av huruvida VFF har ansett 

damfotbollen av sådant intresse att det skall lyftas i det sammanhang där hela verksamhetsåret 

skall presenteras i sammanfattad form för medlemmarna.  

 

Det är dock viktigt att genomföra en källkritisk analys av det valda materialet. Här kommer vi 

utgå från Anders Florén och Henrik Ågren tillvägagångssätt för att analysera materialet 

källkritiskt. Detta för att kunna problematisera materialets tillkomst, utformning, äkthet, tendens, 

representativitet och då dess förmåga att kunna ge den rättvisa bilden av huruvida materialet kan 

besvara den frågeställning som föreliggande undersökning bygger på.22 

 

För att börja med äktheten av materialet så kan vi här ställa oss säkra. Undertecknad menar att 

det inte finns någon anledning till att det material som studien har använt sig av skulle vara 

förfalskat på något vis, då det inte är känsligt material som presenteras. Det material som 

presenteras är även underskrivna av den avgående styrelsen och har godkänts för publicering 

inom den givna verksamhetsberättelsen. I detta avseende stärks även närheten i det tryckta 

materialet. Texterna har skrivits och publicerats i samband eller i en omedelbar närhet till det 

avslutade verksamhetsåret av människor nära knutna till organisationen och den information som 

presenteras i texterna.23 

 

Beroendet i texterna är dock något att ta i beaktning. Förvisso är människorna som producerar 

texterna nära knutna till organisationen och säkert i hög mån var närvarande vid många av de 

 
22 Florén, Anders & Ågren, Henrik. (2018) Historiska undersökningar. Grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt. s. 73-76 
23 Florén & Ågren. (2018). s. 77, 79 
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händelser och situationer som beskrivs. Ändock så kan ingen människa vara överallt samtidigt 

eller besöka samtliga matcher, cuper och träningar som spelar under ett år. Därav bör en del av 

materialet bygga på berättelser från de närvarande, matchrapporter och annat material som 

refereras till och presenteras i materialet. 24 

 

Detta skapar viss problematik kring tendensen och framförallt synligheten och enkelheten i 

materialet. Tendensen kan absolut ställas mot att materialet produceras av män, med en bakgrund 

i den traditionellt manligt normativa bilden av fotboll som presenterades i tidigare kapitel. Men å 

andra sidan är tendensen även en del av vad vi ämnar utläsa i föreliggande undersökning. Den 

tendens som kan finnas i texten - är i stor mån den tendens vi kan utläsa vad gällande diskursen i 

texten. Synligheten och enkelheten i texten uppvisar dock större problem. Då det material som 

har undersökts är sammanställda verksamhetsberättelser som skall sammanfatta och på endast 

dryga 40 sidor kunna presentera ett helt verksamhetsår inom en idrott som sysselsätter tusentals 

människor så är det naturligt att det existerar ett bortfall av information, eller information som 

komprimerats till enstaka meningar. Därav kan vi utgå från att den bild som presenteras i det 

givna materialet inte är den fulla bilden av det valda området. Ändock så kan även detta hjälpa 

oss i vår analys av diskurs - då vi kan tydligt se hur mycket utrymme damfotbollen fått i 

respektive verksamhetsberättelse och således utläsa just hur viktigt den informationen har ansett 

vara för VFF i sin presentation av verksamhetsåret.25 

 

Vad gällande representativiteten i materialet så bör det nämnas att i en studie som ämnar att säga 

något om samhället i sin helhet kring ett fenomen. Materialet omfattar endast VFF:s egna 

nedtecknade uppgifter om deras verksamhet och kan säkerligen bära likheter med andra förbunds 

upplevelser - men kan likväl skilja sig från andra förbund och den nationella helheten.26 

 

I det källmaterial som har studerats så har dokumenten granskats efter alla platser där kvinnor 

nämns i någon form. Vare sig detta berör de kvinnor som spelare eller tränare är båda väsentliga 

för bevarandet av ovanstående frågeställning. Utifrån detta så har även det material före den 

avgränsade således till viss del sållats bort ur undersökningen. Då de första gånger som kvinnor 

nämnd inom det valda materialet sker först i början på 1970-talet så har då material tidigare än 

det sållats bort ur undersökningens spektrum.  

 

Utifrån denna avgränsnings och undersökning av materialet har det sedan analyserats utifrån de 

tre tidigare nämnda begrepp. Det ekonomiska aspekten är delvis given genom de ekonomiska 

rapporter som finns i källmaterialet och kan ställas mot varandra och mot antalet serier som 

rapporten talar om. Vid en sådan situation kan man då räkna på hur mycket som vardera serier på 

den manliga sidan som den kvinnliga sidan har haft i utgifter och i inkomster. Vidare har frågan 

 
24 Florén & Åberg, (2018). s.79 
25 Florén & Åberg, (2018). s. 80 
26 Florén & Åberg, (2018). s. 78 
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om inflytande analyserat utifrån de förtroendevalda poster som kvinnor respektive män sitter på 

inom förbundet och hur många kvinnor respektive män som utbildar sig till tränare inom 

Värmland. Här finns dock problem som bör belysas. Anmälningslistorna och listor över 

styrelseposter är nedskrivna med namn, behöver man tolka in deras kön beroende på traditionell 

klingande könet som det namnet uppger. En kvinna såväl som man kan självfallet bära i princip 

vilket namn denne vill, men i denna undersöknings tolkas kvinnligt klingande namn som kvinnor 

och vice versa.  

 

Den diskursiva delen har analyserats genom en noggrann genomläsning av materialet och 

därefter en sammanställning av detta. I huvudsak har sökningen granskat vilka begrepp som 

används när damfotbollen talas om, hur mycket utrymme damfotbollen har i vardera 

verksamhetsberättelse samt hur damfotbollen talas om. Detta för att då undersöka vad för slags 

diskurs som VFF:s centrala organ har valt att kommunicera ut till sina medlemmar om 

damfotbollen.  

 

Den ekonomiska analysen av materialet kommer att hållas tämligen simpel i förhållande till 

materialet, som redan i sig självt inte är detaljerat i detta avseende. I slutet av alla 

årsredovisningar så förekommer en total lista på utgifter och inkomster under det gångna 

verksamhetsåret. Det är inte specificerat mer än ner till vilken ”gren” av VFF som det 

ekonomiska flödet har skett inom. Därav menar undertecknad att det går att se samband inom 

den kvinnliga idrottandet över tid. Detta utifrån ovan nämnda tendens inom den idrottsliga 

världen att kvinnors deltagande ej skall inkräkta eller inskränka på herrarnas idrottande, och 

således inte heller på den ekonomiska kraft som denne besitter.27  

 

Den ekonomiska redovisning som sker i uppsatsen kommer att ställa upp inkomster och utgifter 

som de rapporteras i källmaterialet och kommer således inte att justeras för inflation i slutgiltig 

resultatrapportering i denna uppsats. En sammanställning av räkenskaperna som berör 

damfotboll finnes i Bilaga 1. Den ekonomiska data som presenteras är således all data som går 

att finna som specifikt gäller inkomster och utgifter direkt kopplade till det kvinnliga idrottandet. 

Några spekulationer kring ekonomisk vad gällande tävlingar där båda kön deltar kommer således 

inte att ingå i denna undersökning, då detta inte specificeras i det studerade materialet. Vi kan 

därmed inte rent ekonomiskt följa den utveckling som skett där de båda könen samlas under 

samma ekonomiska summa.  

 

Sammanfattningsvis så ter sig den analys vi ämnar att göra som delvis kvantitativ utifrån det sätt 

vi kommer att beräkna ex. kvinnans inflytande form av rent fysisk representation eller storlek på 

serier. Men den ter sig även delvis kvalitativ utifrån hur vi kommer behöva analysera det givna 

materialet med en diskursanalys och tolka värdeladdade ord och begrepp för att identifiera 

tendenser inom diskursen. 

 
27  Hjelm & Olofsson. (2003). s. 200 
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Avslutningsvis bör det nämnas att det under åren 1976, 1977-1981 saknar verksamhetsberättelser 

- dock existerar ekonomiska redovisningar för 1977-1980. Detta innebär inte nödvändigtvis inte 

att det inte skrevs verksamhetsberättelser under dessa år eller att det inte var någon verksamhet 

alls, vi kan ju se genom de ekonomiska berättelserna hur verksamheten har fortlöpt även utan en 

verksamhetsberättelse. Ändock gör det situationen svår att utläsa just hur utvecklingen har skett 

under dessa år, och vi får istället dra slutsatser kring hur utvecklingen har avslutats vid år 1982 

där vår avgränsning slutar - och även allt källmaterial i form av verksamhetsberättelser även tar 

slut. Det kommer dock inte göras några detaljerade tankar kring hur denna utveckling har sett ut 

- utan kommer endast att användas som utgångspunkt för att förklara hur 1982 ter sig.  

2.2 Avgränsningar 

Avgränsningarna i följande uppsats ter sig såväl givna av materialet såväl som historiens 

utveckling. Under 1900-talets första 6 decennier så existerade endast dam/flick-fotbollen i 

minimal form och då under Skolfotbollens regi, där det existerande ett fåtal flicklag i fotboll som 

växte upp under 1960-talet. Det är först under årsberättelsen från 1970 som intresset för seriespel 

i fotboll nämns för första gången i samtliga årsberättelser som existerar - från 1945 och vidare. 

Från början av 1970-talet så växer diskussionen genom årsberättelserna, för att i slutet av 70-talet 

har VFF instiftat och administrerar såväl värmländska serier för representationslag, reservlag och 

med damlag som deltar i det nationella seriespelet. Härur menar undertecknad att det finns ett 

gott källmaterial i form av de verksamhetsberättelser som tidigare nämnt, där man kan tydliggöra 

VFFSs hantering och agerande i relation till den växande damfotbollen. Till denna avgränsning 

innefattar även verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisningar från VFF från åren 1978, 

1979, 1980 (endast ekonomiska berättelser under dessa tre år) och 1982 som kan ge en god bild 

av ”efterspelet” de tre första åren efter det senaste decenniet. Detta ter sig intressant såväl för att 

Värmland och värmländsk fotboll ligger i den undertecknades personliga bakgrund - men också 

kunna bygga på och utveckla den forskning som existerar av området idag. 

 

2.3 Begrepp 

Tilläggas skall att begreppet “damfotboll” kommer att användas genomgående i uppsatsen. Detta 

är dock på inga sätt menas vara ett ställningstagande i relation till hur damidrott har benämnts 

med “dam + idrottens namn” när det handlar om damers deltagande i idrott. Genomgående i 

uppsatsen kommer kön och ålder på utövare poängteras med “herr/pojkfotboll”, 

“dam/flickfotboll”. Vid tillfällen i källmaterialet så talas det som “juniorfotboll”, detta handlar 

dock i allmänhet om pojkars deltagande i fotbollen, för att eftersträva tydlighet så kommer detta 

begrepp att undvikas i den mån det går, och förklaras tydligt när det väl behöver benämnas. Vid 

användning av begreppet “fotboll” så menas alltid idrotten i sin helhet, oberoende av kön eller 

ålder. Detta gäller såvida det inte explicit sägs annat - exempelvis vid problematisering av VFFs 

användande av de olika begreppen. 



12 
 

 

Hädanefter kan Värmlands Fotbollförbund komma att förkortas som VFF. Utöver detta kan 

specifika idrottsklubbar vid upprepad användning komma förkortas som deras klubbinitialer, 

detta kommer att påpekas vid användande.  

 

2.4 Bakgrund 

2.4.1 Fotbollen och kvinnan 

Bollsportens historia är lång, nästan lika lång som den mänskliga civilisationens egen historia. 

Redan de gamla grekerna, antikens kineser och forna egyptiska folk har ägnat sig åt bollsporter. 

När de europeiska kolonisatörerna steg iland i Sydamerika så hade de aztekiska folken sedan 

länge sparkat runt en gummiboll. Spelet upphörde när ursprungsbefolkningen i Sydamerika dog 

ut, men gummibollen följde med hem till Europa. 28 

 

Till Sverige kommer den först under slutet av 1800-talet. Vid 1892 står den första 

fotbollsmatchen på svensk mark mellan två herrlag. 10 år senare försöker man från centralt håll 

att strukturera upp den hittills fragmenterade och splittrade fotbollsrörelsen i Sverige. Detta 

genom ett försök att samla fotbollen inom Riksidrottsförbundet (RF) i en egen gren av 

organisationen. Detta misslyckas, men genom detta växer det nuvarande nationella 

fotbollsförbundet fram vid 1906, och så är Svenska Fotbollförbundet (SvFF) fött.29 

 

Sporten är till en början i Sverige en sport som utövas av män och den manliga fysiken står som 

norm inom sporten. Detta genom att de framväxande medelklassideal av kvinnan som en varelse 

som skulle vara from, försiktig och ej överanstränga sin kropp inte klingade samman med den 

våldsamma och fysiska aktiviteten som är fotbollen, detta lämnades således åt männen att 

utföra.30 Under de och mellan två världskrigen anordnas flertalet fotbollsmatcher med damer 

runtom i världen. I Sverige tar det sin början med att damlag får möta s.k. “gubblag” med äldre 

spelare från den manliga sidan av fotbollsklubben. Redan 1918 möts dock två helt kvinnliga 

fotbollslag för första gången i Sverige. I mellankrigstid spelas flera av dessa “jippomatcher” som 

välgörande ändamål, där intäkterna gick till bland annat arbetslösa män. Den positiva utveckling 

som den kvinnliga fotbollen haft avtar dock under 40-talet. Sporten blir nu normativt manlig, 

med närmaste uteslutande män som aktiva deltagare. Kvinnan blev förpassad till hemmet för att 

istället följa dåtidens husmorsideal. 31 

 

 
28 Jönsson, Åke (2014) Fotboll: spelets historia. s. 11 
29 Hjelm, (2004). s. 14-15 
30 Hjelm, (2004). s.  19 
31 Hjelm, (2004). s. 24-25 
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Åren 1940-50-talet kan anses vara en “guldålder” när det gäller svensk herrfotboll. Men under 

60-talet ses intresset sjunka drastiskt hos publiken, och framgångarna hos landslaget stannade av. 

Med detta som bakgrund så börjar SvFF en diskussion kring fotboll och vilka framtida steg som 

bör tas, detta redovisas år 1968 i texten Fotboll 70. Här diskuteras i stor hur framtidens fotboll 

skulle utformas och spelas, texten kom att påverka svensk fotboll i 15 år framåt. Damfotboll 

nämns inte en enda gång i betänkandet.32 

 

År 1970 så behandlar SvFF frågan om damfotboll för första gången. Främst då om man kan söka 

ekonomiska resurser från RF för damfotboll och om det är möjligt att damerna omfattas av 

samma system för licensiering som herrarna. Detta i syfte att integrera damernas idrottande 

under samma organisation och med syfte att gynna förbundet i sig självt.33 Året därpå, 1971, 

tillsätts en damkommitté om fyra män och två kvinnor som skall undersöka frågan om 

damfotboll och lämna ett betänkande till SvFF. Detta föranleds bland annat av den kritik som 

växt mot SvFF efter deras tidigare nämnda uttalande om att damspelare ej existerar när det 

faktiskt gör det - och att det internationellt har börjat växa fram damfotboll, vilket ökar trycker 

på SvFF. Man menar dels på att det inte existerar några fysiska faror för kvinnor att spela fotboll 

- men framförallt leder betänkandet till att SvFF väljer att integrera damfotbollen i samtliga 

organisatoriska led inom SvFF. Den inom SvFF officiella damfotbollen är född - även om den 

sedan år tillbaka existerat på lokal nivå med egna damlag som redan är aktiva.34  

Tilläggas skall att vid år 1970 fanns ”endast” 728st licensierade damspelare i jämförelse med de 

108 544st män som är licensierade. Detta växer till att kvinnor omfattar 26 522st spelare och 

herrar 144 299st spelare vid 1980.35 36 

Under 70-talet utvecklas såväl de lokala serierna till så pass stora kvantitativa och kvalitativa 

nivåer där SvFF går in och tar över administrationen på de högst rankade serierna från de lokala 

förbunden och lyfter in det under en nationell administration - liksom man gör med 

herrfotbollen.37 

 

Från Tolvheds undersökningar i detta område poängteras upprepade gånger under denna 

undersökning är hur det från centralt håll, från Riksidrottsförbundet och staten i sin helhet, skjuta 

till resurser och påverkanskampanjer för att öka jämställdheten inom idrotten främst genom 

politiska påtryckningar under 1970-talet. Detta genom såväl rent ekonomiska bidrag, som 

separatistiska forum och plattformar, såsom damkommittéer, inom såväl Riksidrottsförbundets 

egen regi eller inom de understående förbunden och klubbarna. En politisk önskan finns i början 

på 1970-talet att kvinnan skall få ta mer plats inom idrotten. Önskningar som kommer såväl från 

 
32 Hjelm, (2004). s. 30 
33 Olofsson, (1989). s.145, 148-149 
34 Hjelm, (2004). s.34 
35 Hjelm. (2004). s.30-31 
36 Hjelm, Jonny & Olofsson, Eva (2003) Genombrottet för svenska damfotboll. 

https://idrottsforum.org/articles/hjelm_olofsson/hjelm_olofsson030921.pdf  (Hämtat den: 2020-03-31) 
37 Hjelm, (2004). s. 67-69 

https://idrottsforum.org/articles/hjelm_olofsson/hjelm_olofsson030921.pdf
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de samhälleliga utvecklingar som från kvinnan självt som vill spela fotboll - för att det är roligt 

att spela fotboll tillsammans. Detta ter sig i många fall som en förutsättning för att  

kvinnan skall få ta plats inom idrotten. Som ovan nämnt så tillförs dock inga ytterligare resurser 

som är öronmärkta för just damer inom fotbollen i tidig fas. Därav uteblir den positiva effekt 

som andra idrotter kan ha känt genom att ekonomiska resurser tillförs specifikt för utvecklandet 

av damfotboll. Det är inte förrän vid ett regeringsbeslut som tas 1979 efter ännu en utredning om 

damfotbollen som pengar blir specifikt öronmärkta för flick- och damfotbollen.3839 40 

 

De tidigaste officiellt administrerade serierna som Hjelm menar uppkommer så tidigt som 1968 i 

Norrköping eller Eskilstuna. Men tidigare serier inom Korpen finnes inom Bollnäs redan 1967. 

Hjelm poängterar att VFF startar upp sina serier vid 1971, men att det finns goda skäl att tro att 

det existerade icke-officiella serier redan innan det.41 Inte långt efter den start som skett under 

1970-1971 så innehar i princip alla regionala förbund en damserie, med många som inom 2-3 år 

även har en elitserier för att fostra toppspelare till SM eller distriktslagsmatcher mellan 

förbunden.42  

Det är mot den här bakgrunden som vi ställer upp scenen i ett tidigt 1971-tal i den värmländska 

fotbollen, där det redan existerar fotbollslag på damsidan - där det ligger ett intresse och pyr, 

redo att explodera under 1970-talet.43 

3. Resultat 

3.1 Inflytandet inom förbundet 

Den institutionella delen inom VFF är uppdelad inom olika kommittéer och dessa svarar mot 

styrelsen som svarar mot medlemmarna på årsmöten.  

3.1.1 Förtroendevalda 

Denna punkt ter sig i av förståeliga skäl kort. Det presenteras en fullständig lista på den 

avgående och den tillträdande styrelsen inom VFF. Denna befolkas helt av manligt klingande 

namn genom hela materialet och under hela den avgränsade tidsperioden som denna 

undersökning berör. Vi kan inte heller finna att någon representant från VFF som deltagit i 

diverse konferenser eller dylika där VFF haft representanter har haft kvinnligt klingande namn. 

De slutsatser vi kan dra av detta är att inom VFF:s centralt styrande organ har det under 1970-

talet inte funnits några förtroendevalda kvinnor, inte heller har några kvinnor valts till 

representativa uppdrag för VFF.  

 
38 Hjelm, (2004). s. 254 
39 Hjelm, (2004). s. 39-40 
40  Tolvhed. (2015). s. 172, 177, 189-197 
41 Hjelm, (2004). s.248 
42 Hjelm, (2004). s.250-251 
43 VFF, 1970, Verksamhetsberättelse, s. 16 



15 
 

3.1.2 Utbildade tränare 

Under 1973 startas en tränarkurs specifikt riktade till tränande av damlag. Det har sedan tidigare 

existerat årliga tränarkurser, men den nystartade skall rikta sig specifikt mot damer och för 

damer. På kursens första genomförande deltar 16st kvinnor. Kursen leds av tre män, varav en är 

Conny Tholson, högsta utbildningsansvarig i VFF.44 Inga kvinnor har tidigare deltagit i några av 

de namnlistor som skrivs upp vad gällande deltagande i tränarkurser.  

Påföljande år, 1974, utvecklas denna damtränarkurs till att omfatta 33st deltagare, varav 22st är 

kvinnor. Tilläggas skall att två damer deltar utanför damtränarkursen i en målvaktstränarkurs.45 

Damtränarkursen fortlöper 1975 som tidigare två år men växer ständigt, nu med 30 deltagande 

kvinnor och 11st män.46 

År 1977 utgår damtränarkursen och målvaktstränarkursen, det anses vara för få deltagare på 

respektive kurs, detta förklaras med att det stora antal kurser som genomfördes 1976 skulle ha 

mättat behovet på ytterligare kurser detta år. Kvinnor är dock mer närvarande i övriga, tidigare 

manligt dominerade, kurser. Vi ser ex. 4st damer som deltar i en av de målvaktskurser som blir 

av.47 

Material saknas under 1978-1981 som benämner något om tränarutbildningar. 

Under 1982 är materialet snålare vad gällande namnlistor än tidigare år. Vi får endast ett namn, 

Bodil Persson, som går Steg III och tre “damtränare” som går en preparandkurs inför Steg III, 

huruvida de senare är kvinnor benämns ej. En av SvFF organiserad målvaktskurs för flickor så 

deltar även en kvinna från Värmland.48  

Huruvida detta skall spegla att kvinnor är mindre deltagande i tränarutbildningarna är oklart. De 

övriga tränarkurser benämns endast i antal deltagande, där det mycket väl kan finnas kvinnor 

representerade.  

Under hela 1970-talet och 1982 sker domarutbildningar i VFF:s regi. Inga kvinnor deltar här. 

Vi kan här sammanfattningsvis se hur kvinnornas deltagande i VFF:s tränarkurser ökar konstant 

genom åren, även inom de tidigare manligt dominerade kurser som organiserat - även om vissa 

kurser (såsom domarkurser eller kurser i regi av SvFF där VFF skickar tränar) förblir manligt 

dominerade. Det främsta vi kan se är hur det även ökar i antalet deltagare över tid som en effekt 

av VFF:s satsning på att starta upp en damtränarkurs - även om detta sker flera år efter att man 

uppmärksammat att det existerar damlag inom länet, som då naturligtvis har eller behöver 

utbildade tränare.  

 
44 VFF, 1973,  Verksamhetsberättelse. s.9 
45 VFF, 1974, Verksamhetsberättelse. s.9, 11 
46 VFF, 1975, Verksamhetsberättelse. s. 22 
47 VFF, 1977, Verksamhetsberättelse. s 11 
48 VFF, 1982, Verksamhetsberättelse. s. 11 
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3.1.3 Serier och Distriktsmästerskap  

Den första “serien” som spelas för damer sker under 1972, då det organiseras ett 

distriktsmästerskap för damfotboll där 30 lag anmäler sig. Detta DM har strukturen av ett 

gruppspel som leder till slutspelsträd och bör därför betraktas som en “serie”. Senare års DM 

kommer att skifta form och helt ta formen av ett utslagsträd, på rekommendation av SvFF.4950  

Samma år rapporteras även att SvFF satsar på skolfotbollen i landet. I Värmland rapporteras att 

skolfotbollen även innefattar flicklag om 24st lag mellan åldrarna 14-10 år gamla, flickorna 

kommer fortsätta spela skolfotboll med omkring 25-30 lag per år genomgående i materialet.51  

Året därpå, 1973, så har VFF startat upp och organiserar numera fyra regelrätta serier inom sin 

regim. Med 35st anmälda lag i Norra, Östra, Västra och Centrala serieindelning. Detta utöver det 

redan existerande DM för damer med 23st anmälda lag, varav 4st som ej deltagit i seriespel 

innan.52 Vidare år 1973 så omfattar även numera “70-iaden”, en turnering för ungdomar i fotboll 

som pågick under 70-tal, även kvinnor. 4 lag anmäler sig och slutspel spelas därför omedelbart.53  

Under 1974 har två lag har fått delta i Sverigemästerskapet för Damfotboll, dock blir det 

förluster i premiärmatcherna. Dessutom har damserierna vuxit i storlek och är nu 5st utspridda i 

Värmland och omfattar numera 49 deltagande klubbar. Dessutom deltar nu även KBK i 

grundserien Västra Svealand, med bland annat IFK Örebro och IFK Västerås. Denna serie kan 

även tolkas som ett första försök till en elitsatsning på damsidan, då KBK och Rävåsens IK 

(RIK) är de mest framgångsrika lagen i Värmland, som kontinuerligt placerar sig högst i DM-

sammanhang. Det framgår dock ej vem som är administratör för denna serie.54 

1975 års upplaga av Dam-DM uppmärksammas något då det innefattar 28 lag, varav helt nya lag 

som tar sig till semifinal. De av VFF administrerade serier är från förra året i stort oförändrade i 

mängd och storlek, endast vissa deltagande lag har förändrats. Dock har den serie som tidigare 

hetat “Klarälv” försvunnit och ersatts med serien “Elit”, som innefattar de lag som vi kan se i ex. 

DM som de främsta inom Värmland - men som fortfarande inte uppnår samma kvalitét som 

KBK och RIK, som fortfarande spelar i nationella Västra Svealands-serien.55 

1977 slår flickfotbollen i Värmland genom på riktigt, med två serier dedikerade till F15, likt de 

pojkserier som existerat sedan tidigare, med lag spridda över hela Värmland. Vi kan med relativ 

säkerhet fastslå att dessa serier inte växer fram under 1976 - då det i verksamhetsplanen från 

1975 om det kommande året ej nämns något om detta.56 Flickorna spelar även detta år Lilla 

 
49 VFF, 1972, Verksamhetsberättelse. s. 23 
50 VFF, 1973, Verksamhetsberättelse. s. 15 
51 VFF, 1972-1975, 1977 & 1982 
52 ibid. 
53 VFF, 1973, Verksamhetsberättelse. s.23 
54 VFF, 1975, Verksamhetsberättelse. s.22 
55 VFF, 1975, Verksamhetsberättelse. s 35 
56 VFF, 1975, Verksamhetsberättelse. s. 44 
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Värmlandsmästerskapet (Lilla VM), en turnering för pojkar och flickor under 16 år, flickornas 

deltagande i Lilla VM börjar 1976. Årets Dam DM tappar aningen i anmälda lag (22st).  

När vi återkommer till 1982 har seriespelet och damer och flickors deltagande inom fotbollen 

vuxit. När och hur denna utveckling skett är dock svårt att avläsa på grund av det bristande 

materialet under de gångna 4 åren. Därför får detta kapitel avslutas med att beskriva hur 

damfotbollen ser ut vid avgränsningen av denna undersökning.  

 Till en början har två olika DM-tävlingar vuxit fram, en för juniorflickor och en för seniordamer 

att delta inom. Juniorflickorna har 12 lag anmälda, seniorerna har 29 lag. För juniorflickorna är 

verksamheten utökad markant. Flera former av distriktslag finnes nu för Värmlands 

juniorflickor. Detta i åldrarna. 17, 16 och 15 år. 15- och 16-åringarna gallras ned från 44 

respektive 46 spelare ned till 16st respektive 13st och spelar distriktslagsturneringar i samtliga 

åldrar. Det finns nu ett elitläger i Halmstad för flickor födda 1967 eller senare, där ovan nämnda 

13 spelare från Värmland skickas. Där spelar fyra matcher mellan Dalarna, Gotland, 

Västmanland och Stockholm. Värmland vinner endast mot Gotland. De äldsta flickorna tar en 

silvermedalj mot Stockholm i sin turnering, och 16-åringarna hamnar på en sjundeplats.57 

I Lilla VM deltar numera 23st flicklag, där upplägget numera är kvalspel i två omgångar, följt av 

ett slutspelsträd. Liknande det upplägg pojkarna haft i Lilla VM. Detta har troligtvis inte skett 

tidigare hos flickorna på grund av bristande underlag i antal anmälda lag. Avslutningsvis vad 

gällande flickfotbollen så har flickorna numera 10 ordinarie serier för flickor födda mellan 1966 

och 1972 med totalt 71st lag anmäld. Många klubbar har dessutom två lag anmälda i olika åldrar. 

Detta då i kontrast med juniorpojkarnas lag som räknas till 353st i totalt 49 serier.58 

Från 1979 och framåt så organiseras även numera Flickcup i fotboll - som kommer att utvecklas 

till flera flickcuper över de kommande tre åren. Dock framgår det ej hur många dessa är, vilka 

lag som deltar eller vart dessa spelas utöver att ett “värmlandslag” bestående av flickor deltar i 

Svealandscupen i Borlänge.59 

Vad gäller seniorsidan vid 1982 så har även denna vuxit. Damerna har numera 9 serier, varav 7 

av dem administreras enskilt av VFF, detta delat på Div. II till Div. V. I de högsta serierna Div. I 

Västra och Div. II Västra Svealand spelar Mallbackens IF, Eda IF respektive IFK Kristinehamn 

och Rävåsens IK från Värmland. Vidare på detta existerar även nu en Reservserie för de 

utvecklingslag eller reservlag som finns. Denna serie befolkas i sin helhet av lag som spelar i 

Div. III eller högre. Det är således en total på 65st damlag. Detta då i kontrast med herrlagen som 

räknas till 251st lag, spridda över 10 olika divisioner.60 

 

 
57 VFF, 1982, Verksamhetsberättelse. s. 18, 25 
58 VFF, 1982, Verksamhetsberättelse. s. 45 
59 VFF, 1982, Verksamhetsberättelse. & VFF, 1979, Resultaträkning per den 31 december 
60 VFF, 1982, Verksamhetsberättelse. s.38, 43 
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3.2 Diskursen kring damfotbollen 

3.2.1 Språket och utrymmet 

Som redan har sagt i tidigare kapitel så existerar det inte någon benämning av damfotboll eller 

utövandet av fotboll av kvinnor över huvud taget förrän inom en verksamhetsberättelse från 

1970. Där det i slutet av kapitlet titulerat och i huvudsak berörande Ungdomsverksamhet finns ett 

avslutande stycke rörande damerna. Frågan gäller här att det har kommit information till VFF om 

att det finns ett begynnande intresse till att starta upp en organisation som bedriver damfotboll i 

Värmland. Frågan skickas ut till klubbarna, varav 17 svarar jakande, men där “det övervägande 

antalet är negativt inställd till kvinnlig fotboll”.61 

VFF tar dock de jakande lagens intressen i beaktning, på många håll i Värmland menas det att 

det redan finns en damverksamhet. Flera av dessa lag menas det spelar i angränsande Närkes 

fotbollsförbunds damserier redan. Tilläggas skall att de klubbar som då nämns som redan aktiva 

på damsidan är klubbar i östra Värmland, såsom i Filipstad eller Karlskoga. Men VFF ger trots 

det övervägande negativa svaren från klubbarna ett uppdrag till Tävlingskommittén att 

undersöka intresset för ett regionalt Dam-DM inför 197162. Detta kommer inte äga rum förrän 

1972.  

I berättelsen från 1971 är nämnandet av kvinnor än mindre än tidigare år. Inget nämns om 

Tävlingskommitténs uppdrag från tidigare år - men vi får anta att detta pågår utanför den 

rapporterade berättelsen, då ett DM står klart året därefter. Det enda som nämns är en hyllning 

till damernas verksamhet och deras förmåga att samla in pengar. Utrymmet är inte mycket, men 

de hyllande orden är flera och man lovordar damernas betydelse för den värmländska fotbollen - 

detta dock i samband med damsektionernas förmåga att samla in pengar till 

ungdomsverksamheten. Detta talas även om i termerna: “Damernas och framförallt föräldrarnas 

ökade intresse[...]”.6364 Vilket tyder på hur fokus inte nödvändigtvis ligger på deras engagemang 

som utövare - utan snarare som supportrar och engagerade eldsjälar.  

Vid 1972 blir det dock en stor förändring i såväl hur positivt kvinnor benämns och hur mycket 

utrymme de får i berättelsen. Som tidigare nämnt så går Värmlands första DM för damer av 

stapeln vid 1972. Det talas om det till 30 antal anmälda lagen ses som “en synnerligen fin start 

för värmländsk damfotboll”. Slutspelet i detta DM skjuts dock på något, då det värmländska 

damlaget Rävåsens IK blivit uttagna till Rikscupen för damer som organiseras av SvFF. Här går 

sagda lag till kvartsfinal, något som märkt som “en god reklam för värmländsk fotboll”. 

Avslutningsvis för detta år så får flickornas deltagande i DM i Skolfotboll beröm, där det ses 

 
61 VFF, 1970, Verksamhetsberättelse. s.16 
62 ibid. 
63 VFF, 1971, Verksamhetsberättelse. s. 20 
64 Kursivering gjord av uppsatsens författare, detta för att förtydliga det begrepp som anses relevant.  
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som “det mest glädjande” att de har utvecklats så på endast två års deltagande. Flickornas 

deltagande nämns ej i verksamhetsberättelserna från 1970 eller 1971.65 

När det under 1973 sker en första officiell serieindelning för damfotboll i tidigare nämnda fyra 

olika grupper med 35 anmälda lag så läggs ingen större vikt vid detta i kommentarerna. Seriernas 

uppkomst kommenteras ej mer än att det i slutordet nämns att det har ägt rum och genomförts, 

detta i kontrast med de analyser och sammanfattningar som sker runt herrarnas serier som upptar 

flera sidor.66 

Under 1973 så får även flickor delta i “70-iaden”-turneringen. Det vinnande flicklagets fulla 

laguppställning presenteras, liksom har gjorts med vinnande herrlag i såväl DM som 70-iaden 

under tidigare år. Detta är den första fullständiga laguppställningen för damer som presenteras i 

materialet. Damernas deltagande här slutkommenteras med orden “Flickornas spel var en 

angenäm överraskning och tydligt är att damfotbollen kan se framtiden an med stor tillförsikt”. 

För första gången i materialet publiceras även en bild på ett damlag.6768 

Som nämndes under rubriken Inflytande så rapporteras även detta år att en speciell tränarkurs för 

damer skall anordnas, något som uppskattades av de deltagande och poängteras som en god 

möjlighet för de totalt 16 deltagande kvinnorna att “få en inblick i vad det vill säga att träna 

fotboll”69  

I sammanfattningen av påföljande året, 1974, vid beskrivning av utbildningar så benämns inte 

damtränarkursen som något utöver det vanliga, utan benämns i samma mening som övriga 

genomförda kurser som “det sedvanliga” och kommer inte under något av de kommande åren att 

kommenteras på annat vis än övriga tränarkurser. Damtränarkursen försvinner helt som begrepp 

efter år 1977. Detta troligtvis eftersom kursen plockas bort och anses tillgodoses utifrån de 

reguljära tränarkurserna.70 

Under året 1974 verksamhetsberättelse har damerna även fått en egen rubrik, “Damfotboll”. 

Detta kan då stå i kontrast mot herrarnas rapporterade fotboll som inte går under en könsspecifik 

rubrik, utan istället är indelat i serier eller meriterande deltaganden som DM, SM eller högre 

nationella serier. Under damernas nya rubrik nämns deras DM och deltagande i SM med 

matchresultat, domare och det i DM vinnande lagets laguppställning. Som avslutning i årets 

verksamhestberättelse diskuteras det återkommande problemet med fotbollens våldsamhet och 

det höga antal bestraffningar och utvisningar som utdelas. Herrarnas samtliga divisioner (IV-VI), 

 
65 VFF, 1972, Verksamhetsberättelse. s. 19, 23, 24 
66 VFF, 1973, Verksamhetsberättelse, s. 8-10, 15, 42 
67 VFF, 1973, Verksamhetsberättelse. s. 24 
68 Se bilaga 2. 
69 VFF, 1973,  Verksamhetsberättelse. s.9 
70 VFF, 1974, Verksamhetsberättelse. s.9, 11 
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reservlagsserierna, och pojkfotbollen samlar på sig totalt 96 utvisningsbelagda bestraffningar 

(58, 19, 19). Damserierna har 0.71 

I 1975 års verksamhetsberättelse så inleds det, som i samtliga andra, med en kortare krönika över 

hela det gångna verksamhetsåret. Detta år nämns damerna i denna krönika för första gången. 

Detta genom att de har spelar i den nystartade cupen för landskap att möta varandra, 

Svealandscupen. De tar sig till final, som spelas i Karlstad, mot Stockholm inför 700 person och 

benämns som “den propaganda damfotbollen behövde” och riktar ett grattis till hela 

damfotbollen. Turneringen kommenteras senare under rubriken Damfotboll som en klar 

överraskning att damerna segrar mot Närke och Västmanland och tar sig till finalen. Det avslutas 

med att berömma spelarna och poängtera att “tydligt är att vi kan se damfotbollen med 

tillfredsställelse under kommande år.” 72 

Damernas DM år 1975 uppmärksammas något extra. Finalen spelas i Sunne och drar dryga 700 

åskådare som beskrivs som “begeistrade av att damfotbollen visade upp så fint spel”. I SM deltar 

DM-vinnarna Mallbacken. Det kommenteras ytligt med att redovisa förlustresultaten i ⅛-

delsfinal.73 

Verksamhetsberättelsen från 1977 börjar med samma krönika, här prisas Mallbackens IFs och 

RIKs framgångar i div. II respektive div. I. Det understryks med att det är “strongt gjort”.74  

År 1977 slår, som ovan nämnt, flickfotbollen i Värmland genom ordentligt och ger de yngre 

flickorna två egna serier att tävla inom. Här beröms flickornas utveckling vad gällande såväl 

kvalitét som deltagande lag. Årets Dam DM tappar dock aningen i anmälda lag. Finalen vanns av 

Mallbackens IF för tredje året i rad. Publiksiffran är 335 person och beskrivs som 

“överraskande”.75  

Då damtränarkursena och målvaktstränarkurserna 1977 utgår på grund av bristande intresse då 

behovet anses vara litet. Fler kvinnor är dock deltagare i de tidigare manligt dominerade 

kurserna. I en målvaktskurs som tidigare helt bestod av runt 20 män, deltar nu 4 kvinnor. Detta 

kommenteras dock som “glädjande”.76 

Mellan 1978 och 1981 saknas som tidigare nämnt verksamhetsberättelse. Här återfinns endast 

enstaka ekonomiska berättelser.77   

Vi får då gå till 1982, vilket är den avslutande och sista delen av det material som går att finna 

hos Värmlandsarkiv i formen av Verksamhetsberättelser från VFF. Hela denna 

verksamhetsberättelse är mycket sparsmakad vad gällande kommentarer vad gällande 

 
71 VFF, 1974, Verksamhetsberättelse. s.19, 31, 37 
72 VFF, 1975, Verksamhetsberättelse. s.8, 23 
73 VFF, 1975, Verksamhetsberättelse. s. 22 
74 VFF, 1977, Verksamhetsberättelse. s. 9 
75 VFF, 1977, Verksamhetsberättelse. s 23, 28-29 
76 VFF, 1977, Verksamhetsberättelse. s 11 
77 Se bilaga 3. 
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damfotbollen. Deras deltagande i fotbollen kommenteras ingående i den inledande krönikan med 

att presentera Mallbackens IF som “flaggskeppet” inom damfotbollen för deras deltagande i Div. 

I. Samt en objektiv presentation om diverse lag som har degraderats eller klarat av sitt kontrakt 

den gångna säsongen. Utöver detta ges endast en kort kommentar om att matchledningen under 

flickornas Lilla VM-final var god, eftersom VFF;s domare vad samlade där till domarskola 

samtidigt.78  

Utöver detta finns inga kommentarer, analyser eller subjektiva benämnande av damfotboll 

överhuvudtaget. Detta i kontrast med att de analyser och texter vad gällande herrfotbollen är 

tämligen oförändrade i relation med tidigare år. Det finns liksom under samtliga övriga år en text 

som analyserar herrfotbollens seriespel och resultat, pojkfotbollens framsteg kommenteras något. 

Men damfotbollen presenteras i denna verksamhetsberättelse endast i formen av de två redan 

nämnda kommentarerna, annars är det endast siffror och objektiva fakta om segrare eller 

laguppställningar i ex. DM eller seriespelet. Den slutgiltiga arbetsplanen inför kommande 

verksamhetsår sker dock något för första gången i materialet - damfotboll och herrfotboll 

benämns båda med dam respektive herr innan “serier”. Det har i tidigare år endast benämnts som 

“Dam-serier” och “Serier” - där det senare är vad som refereras till herrarnas fotboll.79  

Den bristande delen av kommentarer och analyser av damer kan förvisso förklaras med hur 

organisationen växer och omfattar fler tävlingar, lag, serier och turneringar som alla skall 

presenteras i en Verksamhetsberättelse som endast vuxit med drygt 5 sidor i längd sedan tio år 

tillbaka. Där kan vi dock se hur herrarna har “behållit” stora delar av sina analyser och 

kommentarer, medan damlagen får stå tillbaka i form av redaktionellt utrymme.  

 

3.3 Den ekonomiska utvecklingen 

3.3.1 Ekonomisk redovisning 

Liksom under vad vi kommer se senare i detta kapitel så är det en stor avsaknad av ekonomisk 

data eller övrig specifik information av det kvinnliga idrottandet i det analyserade materialet. 

Vidare på detta så är den ekonomiska information som är tillgänglig inte nämnvärt specificerad 

utöver väldigt allmän information om utgifter och inkomster för respektive gren inom VFF. Mer 

specifikt än så syns inte i materialet, vilket gör analysen något svårare att dra konkreta slutsatser 

ur - men man kan ändock följa en utveckling från år till år mellan de verksamhetsberättelser som 

har undersökts. Den data som presenteras här är således all data som går att finna som specifikt 

gäller inkomster och utgifter direkt kopplade till det kvinnliga idrottandet. Några spekulationer 

kring ekonomisk vad gällande tävlingar där båda kön deltar kommer således inte att ingå i denna 

undersökning. 

 

 
78 VFF, Verksamhetsberättelse. 1982. s. 8, 20 
79 VFF, Verksamhetsberättelse. 1982. s.  
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Det första året vi kan se tecken på en ekonomisk inkomst från damsidan är från 1971 - där det 

nämns att damsektionerna och föräldrar runt om i Värmland har en beundransvärd förmåga att 

samla in pengar som kan tillfalla ungdomssektionen inom klubbarna. Vidare än så nämns inte 

kvinnornas ekonomiska kraft - vare sig på lokal eller regional nivå80. För den första faktiska 

notisen om att damer räknas in och budgeteras för inom VFF finner vi först 1972. Detta är det 

första år som ett regionalt distriktsmästerskap (DM) för damer genomförs i Värmland, och det är 

så det är noterat i den ekonomiska rapporten att detta har resulterat i en utgift på 800:-.81 Detta då 

i jämförelse med att det deltog 30 anmälda lag, delade i 5 grupper om 6 lag i varje med 

dubbelmöten. Detta resulterar i totalt i dryga 150 spelade matcher inklusive slutspel.8283 

 

Vid kommande år, 1973,  stiger dock utgifterna markant för Dam-DM och mer än dubblerats och 

rapporteras som 2 064:- totalt, med en inkomst från detta på 525:-84. Varför siffran har förändrats 

så mellan två år och då den siffran på deltagande antal lag sjunker till totalt 23st kan ligga i att 

strukturen kring DM har förändrats efter SvFFs förslag på att DM skall spelas utanför de 

ordinarie serierna och genom ett utslagsspel om 5 omgångar snarare än genom det tidigare 

gruppspelet. Det framgår inte hur stor publiksiffran varit under damernas DM.85 

 

Intäkterna ökar och utgifterna sjunker redan kommande år vid 1974. Där ser vi hur Dam-DM 

dels har fört samman med SM står för en utgift på 1 497:- och genererar en inkomst på 775:-. 

Varför årets DM minskar i kostnaderna minskar sedan förra året torde bero på att en större andel 

lag som deltar är belägna inom centrala Värmland - därav torde ex. resekostnader för domare 

avta något. SM administreras av SvFF och genererar ingen utgift för VFF.86 

 

Utgifterna skjuter uppåt oerhört när det gäller damer under 1975. Där uppnår DM en kostnad på 

2 008:-, men detta skall ställas i relation till att finalen ses av över 700 personer - och DM 

genererar således en inkomst på 2 068:-. Där utgifterna är mycket större är dock att damerna 

numera deltar i Svealandscupen och spelar ett okänt antal träningsmatcher inför denna. Det 

resulterar i en utgift på 8 238:-.87 Någon intäkt för damserierna går ej att utläsa specifikt, då 

dessa har klumpats ihop med herrarnas serieanmälningar. 

 

Under 1976 saknas uppgifter om det ekonomiska läget. Men under de efterföljande tre åren, 

1977, 1978 och 1979 växer intäkterna markant för damserierna från 7 600:-, till 9 600:- och till 

 
80 VFF, 1971, Verksamhetsberättelse. s. 20 
81 VFF. 1972, Verksamhetsberättelse. s.36 
82 VFF, 1972, Verksamhetsberättelse. s. 23 
83  I gruppspelet lämnar 9st lag efter endast 8-9 spelade matcher. Ett deltagande på 100% hade gett 
150st spelade matcher plus de 4st matcher som sker i slutspelet.  
84 VFF, 1973, Verksamhetsberättelse. s. 38-39 
85 VFF, 1973, Verksamhetsberättelse. s. 15 
86 VFF, 1974, Verksamhetsberättelse. s. 38-39 
87 VFF, 1975, Verksamhetsberättelse. s. 39-40 
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10 600:- vid 1979. Detta spelar väl in i hur vi kan utläsa hur damserierna växt markant i antal 

serier och anmälda lag från 1973 till och med 1982. För herrarna vid 1979 så landar intäkterna på 

det nästan tredubbla - 27 000:-.88 Utgifterna för damserierna vid 1979 landar på 1 992:-, en 

ökning med drygt 1 100:- sedan tidigare år. 

Utgifterna hos DM för damer ligger på ungefärligen samma summor från 1975 fram till 1979, 

det skiftar några hundralappar, men detta står i relation till antalet anmälda lag och vart finalerna 

spelas. Vad gällande intäkterna så sker en stigande tendens, där intäkterna under 1975 är 1 965:- 

och slutar 1979 med 3 025 - med ett rekordår under 1978 där intäkterna är 3 719:-.89 

 

Avslutningsvis kan vi se hur det under 1979 har startat en “Flickcup” för juniorflickor att spela. 

Denna markerar en inkomst på 1 240:- och en utgift på hela 13 018:-. Samma år står de 

pojklagscuper som spelas för en utgift på 31 381:-. Storleken på dessa cuper är svåra att utläsa, 

då material saknas - men pojklagscuper från 1975 omfattar i genomsnitt 52 anmälda lag, varav 

flickornas enda 23 Efterföljande år, 1980, har utgifterna för Flickcupen, som fortfarande 

benämns som singular, stigit till 28 502:-.90  

Vi ser även att år 1980 och 1982 så ökar de bidrag man får från såväl SvFF och VFF - detta 

troligtvis efter det regeringsbeslut som fattas föregående om ökade intäkter främst för att 

premiera flick- och damfotbollen. Huruvida dessa specifikt avsätts för detta framstår som oklart, 

men en tydligt koppling finns mellan det ökade finansiella bidraget och den ökade satsningen på 

flickfotbollen.91 

  

 
88 VFF, 1979, “Resultaträkning per den 31 december”. 
89 VFF, 1973-1979, Verksamhetsberättelser.  
90 VFF, 1979, “Resultaträkning per den 31 december”. 
91 Hjelm, (2004). s. 254 
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4.1 Diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer det sammantagna resultat av tidigare kapitels redovisade 

undersökning att konkretiseras och ställas mot de ursprungliga forskningsfrågorna utifrån vårt 

valda teoretiska och metodologiska val. De frågor vi ställde oss i början var: 

- Hur har framväxten av damserierna i fotboll sett ut i Värmland under 1970-talet? 

- Hur har Värmlands Fotbollsförbunds agerande påverkat framväxten?  

Dessa frågor ställs sedan mot de tre begrepp vi tidigare diskuterat som användbara vid en kritisk 

blick på materialet för att ge svar på ovanstående frågeställning. De sammanfattade resultaten 

ställs sedan mot den teoretiska grund som vår tidigare forskning har byggt upp sedan innan för 

att se vilka likheter och skillnader vi kunnat se i vårt studieområde. Detta för att kunna utvidga 

och bygga vidare på den tidigare forskning som  

 

4.1.1 Diskussion om inflytande 

Av vad vi kan se från ovanstående redovisning så växer damfotbollens seriespel stabilt under 

hela 1970-talet. Vad som dock kan anmärkas på är segheten i hur detta sker, då det uppenbart 

finns en önskan att spela såväl DM som seriespel redan vid år 1970, något som dock inte sker 

förrän under 1972. Men damernas sida av fotbollen växer konstant och de inkluderas mer och 

mer i tidigare manligt dominerade områden såsom Lilla VM eller 70-iaden - ändock i liten mån 

till en början, men något som ändå bör ses som ett steg in för att växa framöver. Den största och 

snabbaste förändringen sker främst i seriespelet där damerna går från att endast ha ett “serie-

DM” - för att tre år senare ha 5 serier och en elit-serier, samt deltagande i nationella serier.  

På flicksidan går utvecklingen till en början trögt. Med att i början av 1970-talet inte ha några 

flickserier och endast deltagande i skolfotbollen - till att på endast 10 år växa till att vara stabila 

vad gällande anmälda lag i Lilla VM, DM och med 10 egna ordinarie serier - med dedikerade 

utvecklingsläger och distriktsmatcher.  

 

Vad gällande rent institutionellt inflytande så har kvinnorna ingen sådan i den centrala styrelsen 

inom VFF under hela den undersökta tidsperioden. Men dock kan vi se hur VFF:s initiativ till att 

skapa en damtränarkurs säkerligen bidrar till och tar till vara på intresset för kvinnor att utbilda 

sig till tränare växer. Fler och fler deltar genom åren och mot slutet av 1970-talet så tas den 

uttalade damtränarkursen bort, men damerna deltar numera i de “ordinarie kurserna”. Vi kan 

även se hur kvinnorna inte bara deltar i de “vanliga” tränarkurserna, utan även tar plats i de 

specialkurser som arrangeras i ex. målvaktsträning. Inga damer skickas dock av VFF till de 

nationella tränarkurserna eller heller i något representativt sammanhang för VFF.  
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Detta resultat kan vi se i ljuset av Tolvheds undersökningar vad gällande det rent institutionella 

inflytandet inom VFF och fotbollen i sin helhet.92 Vi kan dra tydliga paralleller som stödjer 

Tolvheds tankar om hur kvinnan inte skall ta plats inom idrotten på bekostnad av männens 

inflytande. Detta är absolut tydligast i hur den centrala styrelsen inom VFF är konstant bestående 

av endast män från den undersökta tidsperiodens start till och med dess slut. Att en kvinna skulle 

ta en plats i den centrala styrelsen innebär ju således att en man behöver stå tillbaka för den givna 

ledamotsplatsen - förutsatt att intresset fanns hos män att sitta på den givna platsen, vilket 

uppenbart finns eftersom den tillsätts av en man. Tolvhed talar vidare om hur det vid en 

utredning vid 1969 finns många människor som har intresset att bli tränare inom idrott - och att 

samma utredning påpekade hur idrott kan och bör bedrivas av alla, oavsett kön. Det skall dock 

dröja till 1973 innan det införlivas en kurs som damer “kan” delta vid inom förbundet. Det vill 

säga ett år efter man startat upp den första DM-serien, samma år som damerna får sina första 

serier och det finns en officiell uppfattning om intresset för damidrott. Precis som Hjelm 

poängterar så finns det en “vänta-och-se”-mentalitet att man skall först noga sondera terrängen 

för intresset och invänta att intresset växer - innan man agerar och bejakar det intresset.93 

Damtränarkursen organiseras separat från de redan existerande kurserna där män är 

dominerande, och kommer fortsätta vara sådant i många år framöver - som vidare stärker 

Tolvheds uppfattning om att damer ej skall inkräkta på männens territorium i frågan.  

 

De lokala serierna bör även detta ses i ett ljus av “vänta-och-se”-mentalitet - då det uppenbart 

finns ett intresse redan 1970, så avvaktar man med såväl ett DM med två år och tre år med 

renodlade damserier. Det dröjer än längre för flickorna att få delta i Lilla VM och 70-iaden, trots 

goda bevis för att de deltar i skolfotbollen med över 25-30 st lag i diverse åldrar redan från 1972 

och framåt av att döma av seriernas storlek per åldersgrupp vid 1982 års verksamhetsberättelse 

så skulle samma seriestorlek mycket väl ha varit görbart redan 1972. Men ändock förnekas 

denna utbyggnad av seriespelet förrän sent in på 1970-talet, och samspelar väl med de 

ekonomiska incitament som kommer från SvFF och regeringsbeslut som fattas då. 

Inflytandet har således varit mycket svagt rent institutionellt och byggt på att VFF inte har 

kvinnor med i styrelser, skapar separatistiska damtränarkurser väl efter intresset visat sig och att 

seriespelet växer fram i symbios med att intresset växer - dock inte förrän efter intresset har vuxit 

fram. Man bör dock även se VFF:s vilja att skapa en damtränarkurs som en vilja att faktiskt lyfta 

in damerna i organisationen - vilket så blir effekten. Även om denna “inbjudan” inte sker på 

herrarnas bekostnad. 

4.1.2 Diskussion om diskurs 

Det man i denotativ mening kan se i första hand vid studerandet av materialet är just hur 

förhållandevis lite utrymme damfotbollen får i materialet vad gällande antal ord, sidor, bilder och 

 
92 Tolvhed, (2015). s. 198-200 
93 Hjelm, (2004). s.241-242, 246 
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rena analyser. Ändock om det har utvecklats från att damfotbollen först omnämns under 

ungdomsfotbollen. För att med tiden få sina egna rubriker, publikationer av matchresultat, 

laguppställningar och även bilder och i ytterst liten mån rena analyser av - även om dessa 

analyser ingalunda är lika ingående som vid analys av herrarnas fotboll. Herrarnas fotboll upptar 

nästan majoriteten av de övriga sidorna i verksamhetsberättelserna. Som maximum upptar 

damfotbollen vid 1982 dryga 13 sidor (inklusive serierapportering) av det ungefär 45 sidor långa 

materialet. De övriga sidorna är analyser, kommentarer, sammanfattningar, bilder, 

matchrapporter och laguppställningar från länets herr- och pojklag blandat med rapporter om 

utbildningar som mest män deltar på och en och annan minnesbild av bortgången fotbollsikon i 

länet - även detta endast män. Påpekas skall även att damerna inte får en egen rubrik i materialet 

förrän 1974 - två år efter att den första “serien” för damer har grundats.  

 

Vad gällande språkbruket så finner vi två saker som huvudpunkt. Dels det könade språkbruket - 

och dels det beskrivande språkbruket. Genomgående kan vi se i materialet hur det könade 

språket kring damfotbollen är ihållande. Dam- och flickfotbollen blir genomgående benämnt 

med könade prefix, medan herrfotbollen genomgående benämns som “herrfotboll”, liksom hur 

man även skiljer på pojkfotbollen och flickfotbollen. Tidigt i materialet så benämns 

flickfotbollen med könade prefix, medan pojkfotbollen går under “juniorfotbollen”. Detta 

försvinner endast vid ett avseende - att i den arbetsplan från 1982 så benämns alla reguljära serier 

under samma begrepp; “serier”. Vare sig det talas om damfotbollen under dess egna rubriker i 

andra sammanhang så är det konsekvent samma könade prefix. Herrfotbollen benämns 

genomgående som “fotboll” - och nämns aldrig under någon rubrik där damerna finns med 

(bortsett från inledande krönika).  

 

Det beskrivande språkbruket ter sig genomgående i texten som relativt exalterat och optimistiska 

om damernas resultat och framgångar på fotbollsplanen. Det skall dock nämnas att det är 

sparsmakat på några längre utlägg om damfotbollen, oftast kommenteras det endast med ett par 

ord.  

 

Flera gånger benämns dock det ökade antalet lag och framgångar i DM, SM och Svealandscup 

som goda tecken på en ljus framtid för den värmländska damfotbollen. Man ser de framgångar 

som damerna gör som något som ger värmländsk fotboll god propaganda och att damerna själva 

kan se sin framtid som någonting gott. På flera ställen värderas publiksiffror och framgångarna 

dock som “överraskande” och att publiken var imponerade över hur bra spel flickorna faktiskt 

visade upp. Men i huvudsak är kommentarerna korta, om än existerande - i jämförelse med 

herrfotbollens uttömmande analyser och synpunkter under året som gått. 

 

De huvudsakliga tendenser vi kan se här samspelar väl med de slutsatser som Grahn drar i sitt 

arbete vad gällande diskurs inom fotbollens litteratur. Med en genomgående användning av 

könade prefix i den litteratur som omskrivs damidrott. Där ex. herrfotboll endast benämns som 
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fotboll medan damsidan av samma sport benämns som damfotboll.94 Vad gällande språkbruket i 

materialet så kan vi se hur fotbollen genomgående och konsekvent benämns med det könade 

prefixet dam och där herrarnas fotboll endast benämns som fotboll. Vi kan även genomgående se 

hur VFF talar om damfotbollen med, förvisso, positiva värdeord - så är dessa konsekvent talade 

om som “överraskande” eller med liknande värdeord som beskriver hur dam- och flickfotbollen 

har en förvånande hög kvalitét som bådar gott inför framtiden. Den enda gången man inte kan se 

ett könat språkbruk är under 1982 där damserierna och herrserierna benämns under samma 

begrepp, och då endast i arbetsplanen för kommande år. 

 

Diskursen inom det studerade materialet uppvisar då ett tydligt könat språkbruk genomgående 

över samtliga år. Detta kombineras med ett ytterst litet utrymme för beskrivning och rapportering 

av damidrott och den konsekventa förvåning och beskrivning av häpnad hos både VFF och 

publik innebär att den diskurs vi kan se i materialet samspelar väl och styrker Grahns slutsatser 

om diskurser inom idrottsvärlden. Vi kan även se hur den diskursiva delen samspelar väl med 

såväl Tolvheds och Hjelms slutsatser om bemötandet inom sporten och tankar om att damernas 

utrymme ej skall inkräkta på männens utrymme.  

4.1.3 Diskussion om ekonomin 

Genom detta kan vi tydligt följa hur VFF konsekvent genom åren har konstans ökat sina utgifter 

vad gällande det kvinnliga idrottandet. Från att vid 1972 omfatta 800:- totalt, till att vid slutet av 

1970-talet vara en summa på (förutsatt att utgifterna för ordinarie seriespel och DM hos damer 

följer en liknande utveckling som tidigare år) över 30 000:- totalt, över såväl seniordamer som 

flickor. Detta visar på en vilja att i viss mån bejaka det önskemål som uppvisas hos föreningarna 

och damfotbollen.  

 

Det säger dock föga om trögheten i att bejaka dessa. Exempelvis finns önskan att spela ett DM 

för damer redan år 1970. Men detta dröjer ända till 1972 innan detta faktiskt genomförs. 

Måhända kan detta vara utifrån en ekonomisk försiktighet då VFF inte kan se någon direkt 

ekonomisk vinst på damfotbollen förrän efter 1975. Men vi kan som slutsats se tydligt hur de 

ekonomiska resurser som läggs på damfotbollen ökar för varje år, och tar markanta steg med 

stora utgifter när det skall anordnas såväl cuper som träningsläger för damer - trots de rent 

ekonomiska förluster som detta innebär. Den ekonomiska viljan följer väl den utveckling vad 

gällande seriernas mängd, antalet lag och intresset att delta i nationella representativa situationer. 

Dessutom ser vi tydliga resultat av de ökade finansiella bidragen som ges av såväl SvFF som 

VFF ger kan leda till mycket ökade utgifter vad gällande flickfotbollens cuper, damfotbollens 

utveckling vad gällande serier och flickfotbollens egna fristående serier.  

 

 
94 Grahn, (2010). s. 28-31 
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Liksom hur Hjelm och Olofsson beskriver att damernas inträde ej skall inkräkta på herrfotbollens 

resurser så kan vi se detsamma här - i viss mån. Förvisso så är VFF avvaktande med att satsa 

några nya pengar på damernas idrottande, det är en förlustaffär för VFF och det tar tid för VFF 

att väl satsa några större summor på damernas serier eller DM. Men flertalet exempel finns där 

VFF antar utgifter som är rena förluster för förbundet, såsom de första DM-spelen, 

utvecklingsläger eller Flickcuperna. Ändock skall man ha i åtanke att de senare ökningarna av 

utgifter vad gällande framförallt flickfotbollen stiger samtidigt som bidragen som skall vara 

öronmärkta för flickfotboll stiger. Därav kan vi även styrka Tolvheds tankar om hur statliga 

bidrag och att resurser skjuts till från centralt håll såväl stimulerar damidrotten men även ger 

förbunden incitamentet att faktiskt åsidosätta resurser för att arbeta med detta. 

4.2 Slutsatser 

Hur har damfotbollens utveckling sett ut i Värmland och hur har VFF:s arbete påverka den? 

Detta var frågor vi ställde oss inledande till denna undersökning. Genom de diskussioner som 

förts under 4.1.1, 4.1.2 och 4.1.3 så kan vi bilda oss en god bild av damernas utveckling för 

vardera analysbegrepp. Men låt oss slå dessa samman för att besvara våra studiefrågor.  

 

Vi kan tydligt se hur damfotbollen redan från första stund de benämns i materialet har bemötts 

med en tröghet och avvaktande inom VFF som lett till en utveckling som vuxit fram först efter 

att intresset har manifesterat sig tydligt för förbundet. Även det intresse som funnits har under 

lång tid fått ligga latent utan agerande från förbundet. Det rapporteras att intresset finns för dam 

lag - det tar två år innan DM utvecklas, och ännu ett för serier. Det finns nog med lag inom 

skolfotbollen och inom Lilla VM för att på allvar utveckla flickserier - så dröjer det ändå år.  

 

Genom detta menar undertecknad att damidrotten har tagit en längre tid att utvecklas till den nivå 

den når vid 1982 än vad som faktiskt var nödvändigt. Hade förbundet agerat mer “aggressivt” i 

sin vilja att utveckla damidrotten så menar undertecknad att detta hade skett tidigare och med 

mindre friktion än vad vi kan se var fallet. Detta hade med största sannolikhet utvecklat snabbare 

om inte den centrala styrelsen hade varit helt dominerad av män - som per materialet inte sätter 

de kvinnliga frågorna högst upp på agendan eller i ett stort utrymme i verksamhetsberättelserna. 

Det tar sig även till uttryck genom det ekonomiska där vi kan se en försiktighet med att satsa nya 

pengar förrän intresset är tydligt för förbundet att det är “värt” det för fotbollens framtid. Den 

ekonomiska trögheten släpper inte förrän VFF kan se en vinst tillbaka på de pengar som saknar, 

även om detta må vara i propaganda för damfotboll - men det förekommer även ren ekonomisk 

vinst genom anmälningsavgifterna till serierna. Trögheten för flicksidan släpper inte förrän det 

kommer ett faktiskt regeringsbeslut om att resurser från centralt håll skall tillföras dam- och 

flickfotbollen. Denna tröghet och utestängning är de huvudsakliga problemen som damidrotten i 

Värmland stöter sig mot.  
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Men - vi kan även se hur de aktiva beslut som VFF fattar är med och bygger fram damfotbollen i 

landet. Ett förbund som, trots inga kvinnor i styrande position och med en patriarkal historia, 

väljer att starta upp ett DM för damer, att lägga tid och resurser på kurser för damtränare, som 

faktiskt släpper in flickor på allvar i verksamheten är ändå bidragande faktorer till att 

damfotbollen faktiskt växer i Värmland. VFF identifierar ett intresse och - ändock efter 

försiktighet och tröghet - bejakar det och startar upp och administrerar kurser, serier och fotboll 

för kvinnan. De historiska patriarkala normer som har dominerat sporten utmanas av samma kön 

som har haft makten inom sporten i hittills nästan hundra år. Det tyder på någon slags vila från 

VFF:s sida, även om påtryckningarna kommer underifrån klubbarna, att vilja reformera sporten 

till att inkludera kvinnor mer. 

 

Det är förvisso lätt att i efterhand peka på faktorer som skulle ha hjälpt damfotbollen att ha 

utvecklats snabbare. Men, likt Hjelm resonerar kring innebandyn så ter sig “det nya” inom 

idrottsvärlden ständigt motarbetad. Kvinnans inträde är “det nya”, det obeprövade, det riskabla, 

det spännande, det överraskande och det som utmanar det redan existerande och bevisligen 

bestående. Damfotbollens utveckling i Värmland har varit ständigt växande, ständigt 

omformande av VFF:s arbetssätt inom förbundet, utmanande av traditionella cuper och 

turneringar och verkligen visat att ett oerhört stort intresse att spela fotboll finns hos kvinnor och 

flickor i Värmland.  

 

Än idag benämns damernas högsta liga hos SvFF som Damallsvenskan.  

Herrarnas endast som Allsvenskan.  

 

 

  



 
 

Referenser 

Källor 

Arkivcentrum 

Värmlands Fotbollförbund (VFF) 

 Verksamhetsberättelse 1970 

 Verksamhetsberättelse 1971 

 Verksamhetsberättelse 1972 

 Verksamhetsberättelse 1973 

 Verksamhetsberättelse 1974 

 Verksamhetsberättelse 1975 

 Verksamhetsberättelse 1977 

 Verksamhetsberättelse 1982 

 Ekonomisk redogörelse per den 31 december - 1978-1980 

  

Litteratur 

Florén, Anders & Ågren, Henrik (2015). Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, 

metod och framställningssätt. Lund: Studentlitteratur 

 

Hjelm, Jonny (2004). Amasoner på planen: svensk damfotboll 1965-1980. 1: a upplagan. Umeå: 

Boréa 

 

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

Society, 4:2-3, 182-204, DOI: 10.1080/14660970512331390905  

 

Hjelm, Jonny & Olofsson, Eva (2003) Genombrottet för svensk damfotboll. Idrottsforum.org 

Hämtad mars 31, 2020, från 

https://idrottsforum.org/articles/hjelm_olofsson/hjelm_olofsson030921.pdf 

 

Olofsson, Eva (1989). Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och 

kvinnorna under 1900-talet. Umeå Universitet. 
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Bilaga 1. 

Sammanställning av den ekonomiska redovisningen där damer är direkt nämnda.  

 

Årtal Benämning i ekonomisk redogörelse Intäkter Utgifter 

1972 Damfotboll Nämns ej 800:- 

1973 Dam-DM 525:- 2 064:- 

1974 Dam-DM (-SM) 775:- 1 497:- 

1975 Dam-DM 

Svealandscupen för damer inkl. testmatcher 

2 068:- 

1 956:- 

2 008:- 

8 238:- 

1976 Källmaterial saknas.   

1977 Startavgifter serier dam / Distriktsserier Dam 

Startavgifter med mera DM damer / DM damer 

7 600:- 

2 184:- 

1 369:- 

1 844:- 

1978 Startavgifter serier damer / Distriktsserier damer 

Startavgifter med mera DM damer / DM damer 

9 600:- 

3 719:- 

819:- 

2 216:- 

1979 Startavgifter serier damer / Distriktsserier damer 

Startavgifter med mera DM damer / DM damer 

Flickcupen 

10 600:- 

3 025:- 

1 240:- 

1,992:- 

3 117:- 

13 018:- 

1980 Flickcupen  28 502:- 

1981 Ingen separation mellan herr och dam i redovisningen.   

1982 Ingen separation mellan herr och dam i redovisningen.   

  



 
 

Bilaga 2. - Fotografi och laguppställning, DM 1974.  
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