
Örebro Universitet 

HumUS- akademin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampen om en likvärdig fotboll 

Damfotbollen i Karlslund år 1970-1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                          Tobias Andersson 

                                                                                                          C- uppsats i historia 

                                                                                                          Vårterminen 2012 

                                                                                                          Örebro Universitet 

                                                                                                          Handledare: Björn Horgby 



1 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ........................................................................................................................................3 

2. Forskningsläge ............................................................................................................................3 

2.1 Genusordningen i samhället .............................................................................................. 4 

2.2 Genusordningen inom fotbollen ................................................................................................5 

2.3 Genusrelationer inom fotbollen .................................................................................................6 

2.4 Resurser, plantilldelning och omklädningsrum .....................................................................7 

2.4.1 Ekonomiska resurser ...................................................................................................................7 

2.4.2 Planer, träningstider och omklädningsrum ..............................................................................7 

2.5 Sammanfattning av forskningsläget .........................................................................................8 

3. Problemformulering och syfte ............................................................................................8 

4. Källmaterial, källkritik, metod och avgränsningar ................................................9 

5. Bakgrund .....................................................................................................................................10 

5.1 Fotbollens framväxt ....................................................................................................................10 

5.2 Professionalisering och damfotbollens framväxt  ................................................................11 

5.3 Organisationen inom Karlslunds IF .......................................................................................13 

6. Undersökning ............................................................................................................................13 

6.1 Acceptansen av damfotbollen i Karlslunds IF .....................................................................14 

6.1.1 Hur framställs damfotbollen i pressen?  .................................................................................15 

6.1.2 Sammanfattning ..........................................................................................................................16 

6.2 Träningsmöjligheter ...................................................................................................................16 

6.2.1 Sammanfattning ..........................................................................................................................18 

6.3 Ekonomi- och materialtilldelning ............................................................................................18 

6.3.1 Reklam, inkomstkällor och sponsorer .....................................................................................21 

6.3.2 Sammanfattning ..........................................................................................................................22 

7. Resultat .........................................................................................................................................22 

7.1 Hur var inställningen till damfotbollen i Karlslunds IF?  .................................................23 

7.2 Träningsmöjligheterna ..............................................................................................................23 

7.3 Ekonomi, bidrag, lotteri och sponsorer  ................................................................................23 



2 
 

8. Diskussion .......................................................................................................................................24 

8.1 Slutsatser .......................................................................................................................................26 

9. Sammanfattning ............................................................................................................................27 

10. Käll- och litteraturförteckning ......................................................................................28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Inledning   

Det finns icke ord nog starka att fördöma kvinnlig fotboll – om flickorna eller deras förespråkare 

vilja tagas på allvar. Gärna må de klä sig i gymnastikbyxor och sparka till en lämplig boll då och då, 

men för all del, icke under anspråk på detta skall hava något med fotbollsspel att göra. Redan en hel 

del annan kvinnlig tävlingsidrott är fullkomligt förkastlig och den förkastligaste av dem alla skulle 

den kvinnliga fotbollen bliva.
1
  

Ovanstående citat är från en artikel i Stockholms-tidningen under tidigt 1900- tal. Artikeln ger 

uttryck för ett motstånd mot den kvinnliga fotbollen, som visar varför kvinnorna hade 

svårigheter att etablera sig inom svensk fotboll. Målet blev att få damfotbollen att uppnå 

samma villkor som herrfotbollen. Vid 60- talets slut utvecklades damfotbollen som mest, men 

möjligheterna till en jämställd fotboll syntes långt bort.   

I fotbollslaget Östansjö IF där jag har varit aktiv sen jag var sex år gammal, så accepterades 

damfotbollen i relativt hög grad. I tonåren deltog jag i damfotbollslagets träningsmatcher, 

vilket mitt pojklag dock reagerade på. Mitt deltagande i damernas träningsmatcher ansågs 

bryta mot den manliga normen. Pojkar skulle definitivt inte spela fotboll med flickor. 

Damfotbollen ansågs dessutom som medelmåttig i jämförelse med herrfotbollen. Trots en viss 

acceptans av Östansjös damlag fanns det likväl skillnader mellan det och herrlaget i fråga om 

publik, resurser och plantillgångar. Damlagets publikgenomsnitt var tämligen lågt i jämförelse 

med herrlagets. Damfotbollslagets åskådare var och förblev oftast familj och nära släktingar, 

medan herrlaget kunde locka åskådare från hela samhället. I Östansjö idrottsförening 

prioriterades herrfotbollen. Ett exempel på detta är att herrarnas fotbollsmatcher förlades på 

A- planen (ordinarie matchplan), vid de tillfällen damernas matcher spelades samtidigt som 

herrarnas. Även vid inköpen av nya matchdräkter prioriterades herrlaget. De ovanstående 

exemplen belyser skillnaden i status mellan dam- och herrfotbollen. Genusordningen och 

genusrelationerna i fotbollen och de därvid uppkomna skillnaderna mellan dam- och 

herrfotbollen är utgångspunkten för min undersökning. 

Utifrån ovanstående erfarenheter har jag valt att undersöka damfotbollens betydelse under 

1970- och 1980- talen. Syftet är att undersöka skillnader och likheter i förutsättningarna för 

herr- och damfotbollen i Karlslunds IF samt de föreställningar som präglar synen på 

damlagen. Den teoretiska ansatsen tar sin utgångspunkt i teorier om genusrelationer och om 

genusordningar som skulle kunna ses som en maktordning i samhället. Ambitionen med 

denna studie är att undersöka genusrelationerna inom fotbollen och damfotbollens framväxt. 

Att studera Karlslunds fotbollsförening valde jag eftersom att det är en klubb som har en 

kraftfull dam- och herrsektion.  

2. Forskningsläge 

Kapitlet forskningsläge delas in i fyra olika avsnitt. I det första avsnittet utgår jag ifrån 

Hirdmans genusteorier och beskriver där genusordningen, jämlikhetskontraktet och 

jämställdhetskontraktet under 1960-1980. I det andra avsnittet beskriver jag om 

genusordningen som en maktordning inom fotbollen. I det tredje avsnittet beskriver jag 

genusrelationer inom fotbollen. I avsnitt fyra belyses skillnader och likheter mellan dam- och 

herrfotbollen beträffande resurser, plantilldelning och tillgång till omklädningsrum. Jonny 

Hjelms undersökning Amasoner på planen. Svensk damfotboll 1965-1980 blir utgångspunkten 

i min undersökning, eftersom Hjelm har undersökt de orättvisor som drabbat den kvinnliga 

fotbollen. Övriga studier som är relevanta för denna undersökning är, Jesper Andreassons 

                                                           
1
 Andersson, Torbjörn (2002) Kung fotboll. Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800- talets slut till 1950. 

S.312  
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avhandling Idrottens kön. Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag, som belyser 

idrottens genus, Sean Williams studie A game for rough girls? : a history of women's football 

in Britain och Fan Hong & J.A. Mangans bok, Soccer, women, sexual Liberation. Kicking off 

a new era. Forskarnas utgångspunkt är att redogöra för situationen inom olika klubbar och 

länder, vilket jag endast berör översiktligt, med några konkreta exempel. Forskningen 

undersöker damfotbollen mestadels under 70-talet och därför blir detta även min 

utgångspunkt i forskningsläget.  

2.1 Genusordningen i samhället 

I detta avsnitt beskriver jag genusordning i samhället, utifrån Hirdmans genusteorier. Hirdman 

har delat in sin studie i tre olika epoker; hushållskontraktet 1946-1961, jämlikhetskontraktet 

1961-1976 och jämställdhetskontraktet 1976-1986. Jag använder mig av den senare eftersom 

att den tidsperioden är relevant för min undersökning. I epoken jämställdhetskontraktet 

diskuterar Hirdman om lönen, tiden och platsen. Jag lägger fokus på lönen och på platsen. 

Lönen ligger i fokus på grund av att jag kommer att jämföra ekonomiska resurser mellan dam- 

och herrfotbollen, platsen eftersom denna del beskriver om jämställdhet. Jag lyfter även fram 

jämlikhetskontraktet, men utifrån Hirdmans studie från 2003. 

Kort menar Hirdman att genusordningen hade underlag till praktiker, idéer och vanor. Det 

handlar om manlighet och makt, ett isärhållande som handlar om överordning som betraktar 

mannen som prototyper i samhället. Det fanns idéer om vad som skulle vara manliga 

respektive kvinnliga plikter i samhället.
2
 I fråga om lönen beskriver Hirdman att kvinnor i 

stort var lågavlönade. Till och med kvinnor som var fackföreningsanslutna i åldrarna 25-60 år 

hade lika stor risk att hamna i en låglönegrupp som män i samma ålder som inte var anslutna 

till en fackförening. Kvinnorna hade en lön som befann sig kring 30 procent under männens. 

Grundprincipen var den att ökande löner för kvinnorna inte fick ske på bekostnad av männens 

löner. I Hirdmans studie visar hon även en tabell på förändringar över tid från 1960- till 1970-

talen och detta i jämförelse mellan män och kvinnors löner inom metall, livsmedel och textil. 

Det huvudsakliga är att löneskillnaden inom metall blev betydligt mycket sämre under 1970- 

talet i jämförelse med 1960- talet. Metall sågs som ett manligt arbete.
3
  

Genom decennier var tanken om genusordningen och kategoriseringen av Han och Hon i 

centrum ända till 1960- talet då jämlikhetskontraktet tog sin form, med samma möjligheter, 

skyldigheter, ansvar och rättigheter. Det hade skett en omvandling till ett liv med tankar om 

rättvisa förhållanden mellan könen.
4
 Senare vid år 1972 startade socialdemokraterna ett 

utskott som hette, ”delegationen för Jämställdhet mellan könen”.
5
 Trots detta kom ordet 

jämställdhet inte slå ut andra ord som likvärdighet, likställdhet, jämlikhet m.m. förrän fyra år 

senare 1976. Detta år uppstod så namnet jämställdhet. Ordets betydelse var att beskriva och 

göra något åt könens relation. Detta skapade en så kallad ritual där det handlade om att 

jämföra könsroller. Kontraktet präglades av debatter om könrollernas orättvisor och en 

strävan för att uppnå en jämställdhet mellan könen. Även om ordet jämställdhet i sig inte fick 

någon större effekt under perioden 1976-1986, hade detta ord ändå ökat en medvetenhet om 

de könsskillnader som fanns.
6
  

 

                                                           
2
 Hirdman, Yvonne (1998), Med kluven tunga: LO och genusordningen, s.7f 

3
 Hirdman (1998), s. 291ff 

4
 Hirdman, Yvonne (2003), Genus – om det stabilas föränderliga former, s. 172 

5
 Hirdman (1998), s. 351 

6
 Ibid. s. 403f 
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2.2 Genusordningen inom fotbollen 

I detta avsnitt kommer jag att fördjupa mig i genusordningen som kan ses som en 

maktordning mellan dam- och herrfotbollen. Jag kommer dels att redovisa forskarnas syn på 

fotbollens genusordning, dels att ta reda på hur kvinnorna arbetade för att ändra fotbollens 

maktordning. Detta redovisas utifrån 1970- talet.  

Forskarna konstaterar det faktum att damfotbollslagen har varit åsidosatta på herrlagens 

bekostnad under stora delar av 70- talet. Det fanns vissa damfotbollslag som kunde bli 

accepterade, men det var herrfotbollen som prioriterades.
7
 Under 70-talet fanns ett intresse att 

i flera delar i landet utveckla damfotbollen. Störst intresse hade man för de damlag som 

presterade på en högre nivå än herrlagen.  Hjelm beskriver framförallt att ett damlag i 

Allsvenskan rimligtvis presterade på en högre nivå än ett herrlag i division sex.
8
 Däremot 

påpekar Hjelm att ett herrlag i division fyra kunde besegra ett damlag i Allsvenskan. Hjelm 

klargör att detta orsakades av männens fysiska förmåga, vilken damfotbollens teknik inte hade 

något att sätta emot.
9
 Hong och Mangan menar i sin studie att under mitten på 70- talet så 

började damfotbollen i framförallt Norge att växa sig allt starkare. Kvinnors intresse för 

fotbollen ökade allt efter som spelet förbättrades samt att pressen lyfte fram kvinnornas 

prestationer. Samarbetet med herrfotbollen och inställningen till damfotbollen i Norge hade 

gått från något negativt till något positivt. Kari Fasting menar likt Hjelm att damfotbollen 

hade svårigheter i förhållande till herrfotbollen. Fasting konstaterade att även om damlagen 

presterade på en högre nivå än herrlagen, så förändrades inte den negativa synen på 

damfotbollen. Framförallt hos media och pressen var intresset väldigt lågt. Endast då Norges 

damlandslag gjorde stora nationella framsteg så hade media ett litet intresse för att lyfta fram 

detta.
10

  

Jean Williams studerar intresset för damfotbollen i Storbritannien under 70- talet. Studierna 

lyfter fram hur tidningar och övriga media uppmärksammade damfotbollen. Williams menar 

att tidningsartiklar och magasin beskrev damfotbollens framväxt i positiva ordalag. Ett 

konkret exempel är från magasinet Goal, som i en av sina artiklar lyfter fram en positiv bild 

av damfotbollen, även om titeln, Endast män, kan tolkas annorlunda.
11

 

Jesper Andreasson beskriver likt Hong och Mangan att tidningar, annan media och 

befolkningen inte hade något intresse för damfotbollen under 70- talet.
12

 Damfotbollen hade 

även ett annat regelsystem än herrfotbollen. Damernas matcher spelades i 2*30 minuter 

istället för 2*45, reglerna föreskrev även att kvinnorna endast fick använda dobbfria 

fotbollsskor. Damfotbollens säsong skulle dessutom vara kortare än herrfotbollens.
13

  

För att uppnå samma status som herrfotbollen så ökade även kraven på de kvinnliga 

fotbollsspelarna. Det krävdes kommittéer och andra organ för att stödja damfotbollens 

utveckling.
14

 Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) accepterade inte utvecklingen av 

damkommittéer eftersom detta skulle riskera att kvinnorna ökade sin tillväxt på herrfotbollens 

                                                           
7
 Hjelm, Jonny (2004), Amasoner på planen. Svensk damfotboll, S.180 & s. 220 samt Hong & Mangan (2004) s. 

59 
8
 Hjelm (2004) s.70ff 

9
 Hjelm (2004), s.180f 

10
 Fasting, Kari (2004), Small country – Big results: Women football in Norway, i Hong, Fan & Mangan, J.A (red), 

Soccer, Women, Sexual Liberation. Kicking off a New Era, s.151-158 
11

  Williams, Jean (2003), A game for rough girls? : A history of women´s football in Britain. s.80 
12

 Andreasson, Jesper (2006), Idrottens kön. Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag. S.155f 
13

 Ibid. S. 133f 
14

 Andreasson (2006). s.148 samt Hong, Fan & Mangan, J.A (2004),  s.106f & s.150f 
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bekostnad. 
15

Fotbollsföreningarna hade en förhållandevis negativ inställning till damfotbollen 

i och med att styrelsernas avsikter främst blev att förbättra herrfotbollen.
16

  Damlagen 

kritiserade detta och påpekade att det var tid för en jämlikare fotboll.
17

 De ovanstående 

faktorerna påverkades främst av underordningen på kvinnlig fotboll, samt att fotbollskulturen 

inrymde en tydlig hegemoni.
18

 

2.3 Genusrelationer inom fotbollen  

I följande avsnitt kommer jag fördjupa mig i fotbollens genusrelationer, det vill säga 

relationen mellan ett kvinnligt och manligt förhållningssätt. Jag kommer även att belysa 

fotbollens normalitet. Detta avsnitt utgår också ifrån 70-tal.   

Jesper Andreasson beskriver i sina studier att mannens fotbollskvalitéer ständigt sattes på 

prov, främst för att damfotbollen ansågs stå i vägen för herrfotbollens utveckling.
19

 I sin bok 

undersöker Andreasson relationerna mellan ett damfotbollslag (Solby IK) och ett 

herrhandbollslag (Kula FF, efter lagkaptenens smeknamn). Det faktum att Andreasson jämför 

två skilda idrottsgrenar är inte av betydelse. Andreasson huvudsakliga syfte var att undersöka 

normen inom idrottens vardag. Han hävdar att kvinnor och män hade olika normer under 

matcher, träningar och i omklädningsrumsmiljön. Männen i Kula FF var mer febrila under 

sina matcher och uttryck som; ”vi spelar som fruntimmer” kunde förekomma. Männen i Kula 

FF tenderade att agera ”skämtsamt” mot varandra, om exempelvis sexuell läggning och om 

sexualitet i allmänhet.
20

 I damfotbollslaget Solby IK var situationen inte alls densamma. I 

omklädningsrummet kunde man via bandinspelning höra sång, dans och handklappningar, i 

annat fall diskussioner om kvinnornas utseende.
21

  

Den manliga fotbollen hade alltid varit normen i samhället, vilket medförde att damfotbollens 

framväxt kring 70- talet ifrågasattes. Kvinnorna förväntades därför att följa fotbollens manliga 

norm, så om de sminkade sig inför matcherna kunde detta skapa diskussioner.
22

 I 

Storbritannien under 70- talet så hade begreppet, som Williams uttrycker, ”att spela som en 

flicka”
23

 en negativ klang, eftersom man föredrog fotbollens maskulina karaktärsdrag.
24

 

Tanken var att damfotbollen skulle förhålla sig till två synsätt. Kvinnorna skulle förhålla sig 

till fotbollens manliga norm med sina fysiska karaktärsdrag samtidigt som de skulle bevara 

sina feminina sidor.
25

  

Problemen som emellertid uppstod när damspelarna följde fotbollens manliga norm, var att de 

blev synliggjorda som pojkflickor.
26

 Williams menar i sin studie att en del lesbiska kvinnor 

attraherades av fotbollen. De lesbiska kvinnorna blev oftast synliggjorda som pojkflickor, 

eftersom många ansåg dem som en ”dominerande femininitet”.
27

 Williams menar dessutom 

                                                           
15

 Andreasson (2006). s.148 
16

 Ibid. s.179ff 
17

 Ibid. s.74f 
18

 Andreasson (2006), s.170ff 
19

 Andreasson (2006), s.23 
20

 Ibid. s.74-123 
21

 Andreasson, (2006) S.145 
22

 Ibid. s.170ff 
23

 Ibid. s.70 
24

 Ibid. S.70 
25

 Andreasson (2006), s.194ff 
26

 Andreasson (2006),  S.168 
27

 Williams (2003), s.37 
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att damlagens matchdräkter var identiska med herrlagens och blev därför en av orsakerna till 

att kvinnorna framstod som pojkflickor.
28

  

Till sist menade Andreasson att damfotbollen i relation till herrfotbollen hade ett lägre 

publiksnitt, få inkomster och ytterst få tv-rättigheter. Kvinnorna var medvetna om sin 

situation, men gjorde ingenting åt den. Istället för att ifrågasätta orättvisorna, så lyfte man 

fram sina framgångar, eftersom situationen ändå ansågs ha blivit bättre med åren. Andreasson 

ifrågasätter detta och anser att damfotbollen fortfarande ligger i skuggan av herrfotbollen. Han 

påpekar att kvinnorna förklarade bort situationen istället för att ta itu med problemen.
29

  

2.4 Resurser, plantilldelning och omklädningsrum  

I kommande avsnitt undersöker jag faktorerna bakom den orättvisa fördelningen av resurser, 

fotbollsplaner och omklädningsrum. Återigen fokuseras avsnittet på 1970- talet. Enligt Hjelm 

blev både budget och fotbollsplanerna tilldelat till herrlagens fördel, vilket försvårade 

kvinnornas möjligheter till att uppnå samma villkor som männen.
30

 

2.4.1 Ekonomiska resurser 

Jesper Andreasson studerar framförallt damfotbollens ekonomiska förutsättningar. 

Andreasson menar att herrfotbollen erhöll högre spelarersättningar än damfotbollen, och 

kunde därför göra en professionell karriär inom fotbollen. Damspelarnas låga ersättningar 

gjorde att de fick ha ett annat arbete vid sidan av fotbollen, vilket hämmade deras 

utveckling.
31

 Hjelm beskriver att damlagen hade svårigheter med att få in sponsorpengar i och 

med den rådande statusen mellan kvinnlig och manlig fotboll. Han påpekar dock att det fanns 

vissa sponsorer som hellre sponsrade de allsvenska damlagen än ett herrlag i division sex, 

eftersom de var attraktivare ur sponsorsynvinkel.
32

 I annat fall hade man ekonomiska 

svårigheter, man fick inga bidrag och konkurrensen från herrfotbollen var allt för stor.
33

 Likt 

Hjelm menar Jean Williams att damfotbollslagen i Storbritannien hade samma ekonomiska 

svårigheter, i synnerhet av konkurrensen från herrfotbollen. Damverksamheten i 

Storbritannien riskerade att läggas ned om man inte tog sitt ansvar för att öka de finansiella 

resurserna.
34

 Hong och Mangan menar att man i Kina sen 80- talet hade skapat en fri 

ekonomisk marknad att till exempel finna egna sponsorer till laget. De menade också att detta 

gjorde att damfotbollslagen hade en frihet och en utmaning att finna egna sponsorer. Till 

skillnad från männen så stod kvinnorna med utan någon som helst hjälp från staten gällande 

sponsorer. Detta skapade en stor skillnad mellan dam- respektive herrfotbollen, då 

herrfotbollen hade lättare att få fler, men även större sponsorer.
35

  

2.4.2 Planer, träningstider och omklädningsrummen 

Enligt Hjelms studie var problemen fler än enbart den ekonomiska situationen. Damfotbollen 

hade till antalet färre träningstider, samt till största del oanvändbara fotbollsplaner och 

                                                           
28

 Williams (2003), s.28 
29

 Andreasson (2006), s.162 
30

 Hjelm (2004), S.99ff 
31

 Andreasson (2006) s.148ff 
32

 Hjelm (2004) s.75f 
33

 Ibid. S.142ff  
34

 Williams (2003) s.54 
35

 Hong, Fan och Mangan, J.A (2004), Will the ´Iron Roses´ Bloom Forever? Women´s Football in China: hanges 
and Challenges, i Hong, Fan och Mangan, J.A (red), Soccer, Women, Sexual Liberation. Kicking off a New Era, 
s.56 
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omklädningsrum i jämförelse med herrfotbollen. Om damlagens matcher kolliderade i tid med 

herrarnas fick man ställa in eller flytta sina matcher.
36

 I vissa delar av landet så fick damlagen 

inte träna på samma fotbollsplaner som herrlagen, eftersom man hade för avsikt att spara på 

planerna till herrfotbollens matcher.
37

 Näst intill oanvändbara omklädningsrum och gräsplaner 

med en tämligen låg standard, var bara några av de problem som damfotbollen fick möta.
38

 

Hjelm ger ett exempel på detta när damlaget i Stockholm hade första prioritet på 

fotbollsplanerna tillsammans klubbens herrjuniorlag. När däremot Djurgården Allsvenska 

herrlag av olika skäl inte kunde träna på Stockholms stadion, så fick damlaget lämna plats åt 

herrlaget.
39

 Vid vissa årstider kunde damlagen få fler träningstillfällen, speciellt under 

vinterhalvåret.
40

  

2.5 Sammanfattning av forskningsläget 

I forskningsläget har jag beskrivit genusordning i samhället utifrån Hirdmans teorier. 

Hirdman menade framförallt att det fortfarande fanns en genusordning under 70- och 80- 

talen. Framförallt kvarstod löneskillnader där låglönegrupperna bestod av mestadels kvinnor. 

Hirdman menade att även om kvinnors löner skulle ökas var grundprincipen att detta inte 

skulle ske på bekostnad av männens löner. Jag har även beskrivit genusordningen mellan 

dam- och herrfotbollen under framförallt 70- talet. Forskarna konstaterar att damfotbollslagen 

blev åsidosatta på herrlagens bekostnad. Varken tidningar, övrig media eller den kollektiva 

befolkningen var intresserade av att följa damfotbollen. Det fanns dock damlag som var 

intressantare att följa, oftast de som presterade bättre än herrlagen.  Damfotbollen var lågt 

prioriterad och därför var en utveckling av den nödvändig. Främst skulle kvinnorna spela en 

mer manlig fotboll, eftersom den var fotbollens norm. En fysisk prägel på fotbollen var också 

att föredra. Kvinnorna stod inför två vägval, det var i fråga om en manlig norm kontra ett 

kvinnligt ideal. Att följa den manliga normen var inte kvinnornas lättaste uppgift, eftersom de 

kunde bli betraktade som pojkflickor. De tidigare studierna visar samtliga att herrlagen hade 

bättre förutsättningar än damlagen. Den manliga fotbollen innehöll högre löner, bekvämare 

träningstider, välskötta träningsplaner och bra omklädningsrum. Andreasson ifrågasatte även 

damfotbollens reaktioner på de ojämlikheter som fanns. De förklarade bort sin svåra situation 

istället för att ta itu med problemen.  

Som synes i forskningsläget finns ingen konkretare forskning om 80- talet vilket är en lucka 

jag vill undersöka, eftersom det troligtvis kan finnas en skillnad mellan 70- talet och 80- talet. 

Det finns dessutom ingen forskning om skillnader mellan kvinnlig och manlig fotboll i 

Karlslunds fotbollsförening. Jag undersöker därmed denna enskilda förening för att 

framförallt se en utveckling från 70- till 80- talet. Förutom Jonny Hjelms studie lägger övriga 

forskare inte samma tyngd vid att undersöka skillnader och likheter mellan dam- och 

herrfotbollen, vilket också blir en lucka för mig att undersöka.   

3. Problemformulering och syfte 

I undersökningen ska jag studera förhållandet mellan dam- och herrfotbollen i Karlslund. 

Jonny Hjelms studie är som sagt den enda som lägger tyngd vid att undersöka skillnader och 

likheter mellan dam- och herrfotbollen.  Dessutom studerar forskarna damfotbollens 

utveckling under 70- talet och därmed mindre av 80-talet. Mitt undersökningsområde sträcker 

                                                           
36

 Hjelm (2004) s.96 och S. 111f 
37

 Ibid. S.179f 
38

 Ibid. s.174f 
39

 Ibid. S153f 
40

 Ibid. S.230f 
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sig över perioden 1970-1989. Till mitt syfte hör även att undersöka de eventuella 

oenigheterna som uppkom mellan dam- och herrlagen. Syftet blir dessutom att undersöka 

Fotbollssektionens, herrsektionens och Idrottsföreningens syn på Karslunds damlag. Min 

frågeställning blir följande: 

 Hur var inställningen till damfotbollen i Karlslund? Hur agerade pressen, 

idrottsföreningen, Fotbollssektionen och herrsektionen och övriga organisationer åren 

1970-1989? 

 Vilka förhållanden fanns mellan dam- och herrfotbollen i tillgång till ekonomi, 

sponsorer, träningstillfällen och idrottsplats inom Karlslunds IF åren 1970-1989? 

 Vilka konflikter uppstod mellan dam- och herrfotbollen samt mellan damfotbollen, 

idrottsföreningen och övriga sektioner under samma period?  

 Skedde det någon förändring över tid?  

 

4. Källmaterial, källkritik, metod och avgränsningar 

Mina frågeställningar kommer att besvaras med hjälp av Karlslunds damfotbollsförenings 

protokoll 1975-1992. Protokollet innehåller en sammanfattande del om tidigt 70- tal. Den 

innehåller även några relevanta tidningsurklipp från senare delen av 80- talet. Jag har 

dessutom använt mig av protokollet från Karlslunds Fotbollssektion 1947-1978, som 

innehåller beslut och dagordningar inom organisationen. Karlslund idrottsförenings protokoll 

1937-1985 har också använts, som innehåller de beslut som fattads inom Karlslunds olika 

sektioner (fotbollssektionen, bandysektionen, gymnastiksektionen etc.). Slutligen används 

Karlslunds Herrfotbollssektions protokoll för att få en större inblick av herrlagets organisation 

och perspektiv. Materialet är maskinskrivet och lättförståeligt. De består av styrelseprotokoll, 

kallelser, dagordningar, och verksamhetsberättelser.   

Källmaterialet är begränsat under tidigt 70- tal och därmed saknas en tydlig undersökning av 

80- talet och en undersökning om det skedde en förändring över tid. Idrottsföreningen delade 

under 70-talet ut bidrag till varje sektion (Fotbollssektionen, bandysektionen, 

gymnastiksektionen etc.). Det framgår i källorna hur mycket av bidragen som gick till 

Fotbollssektionen, men hur mycket som gick till respektive dam- och herrlag framgår inte. Att 

Karlslunds idrottsförening innehåller information från fler sektioner än enbart 

Fotbollssektionen medför att fotbollen inte får samma centrala utrymme som i övriga 

protokoll. Jag har använt mig av tidningsurklipp som fanns i Karlslunds damfotbollsförenings 

protokoll 1975-1992. Tidningsurklippen är hämtade från Örebro Kuriren och från NA, de är 

begränsade till sent 80- tal, vilket utelämnar 70-talet och stora delar av 80- talet. 

Styrelsemöten och kallelserna lyfter ofta fram mindre väsentlig information för min 

undersökning, exempelvis att damlaget vann med 2-1 i en träningsmatch.  

Min undersökning har genomförts genom en kvalitativ metod för att belysa mitt syfte och 

besvara min frågeställning. Resultatet kommer sedan att analyseras och diskuteras mot den 

tidigare forskningen. Först letade jag på arkivcentrum efter föreningar som belyste 

damfotbollen, vilka var Karlslund och Sturehov. Först kollade jag i protokoll från båda 

föreningarna och insåg snabbt att det fanns mer att hämta från Karlslunds fotbollsförening. 

Jag kollade först igenom Karlslunds protokoll med ett öppet sinne, innan jag började avgränsa 

min sökning passande mitt syfte. Jag utgick från begrepp som ekonomi, träningstillfällen, 

träningstider, sponsorer, lotterier, konflikter och synen på damfotbollen. Begreppen har 

analyserats utifrån skillnader och likheter mellan dam- och herrfotbollen och utifrån 

förändringar över tid. Utifrån begreppen har jag sedan hittat relevant fakta för att besvara min 

frågeställning. I källmaterialen hittade jag sedan tidningsutklipp ifrån NA och Örebro Kuriren. 
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Jag utgick ifrån frågor som stöd i min analysering av tidningsurklippen: Hur lyfter tidningarna 

fram damfotbollen? Vad lyfter tidningarna fram om hur man accepterade damfotbollen? I min 

undersökning ska jag jämföra kvinnlig och manlig fotboll. Utifrån undersökningen lyfter jag 

fram det relevanta i min resultatdel och gör jämförelser med tidigare forskning och Hirdmans 

genusteori.  

För att göra ämne och undersökning hanterbara har vissa avgränsningar gjorts i tid och i 

ämne. I ämne utgick jag ifrån förhållanden mellan manlig och kvinnlig idrott, men avgränsade 

detta senare till förhållanden mellan kvinnlig och manlig fotboll. För att begränsa ämnet 

ytterligare beslöt jag mig för att undersöka en enskild klubb på lokal nivå. I tid avgränsade jag 

mig till åren 1970-1989. Jag börjar undersökningen vid 1970 eftersom damfotbollen under 

denna period växte fram som mest och bröt in på fotbollens manliga norm. Jag avgränsar min 

undersökning till 1989 eftersom jag ska undersöka den lucka som forskningen inte undersöker 

under 80- talet. Att undersöka perioden under 90- talet blir för mig väldigt omfattande för 

denna C- uppsats.  

5. Bakgrund  

Detta kapitel syftar till att sätta in undersökningen i en historisk kontext och presentera de 

centrala dragen av herrfotbollens respektive damfotbollens framväxt. Jag kommer även att 

presentera fotbollens professionalisering och om den förebild som Öxabäcks damlag blev för 

damfotbollen. Slutligen kommer jag att beskriva hur Karlslunds fotbollsförening var 

uppbyggd.  

5.1 Fotbollens framväxt 

I början av 1700- talet växte en ny folkidrott fram, kallad folkfotbollen. Den växte fram i 

Storbritannien och hade en våldsam karaktär och ansågs därför endast vara lämplig för 

manliga idrottare. En liknande form av fotbollen återfanns redan innan 1700- talet, men 

ansågs mer som en kämpalek. 1700- talets folkfotboll ansågs mer som en ordnad och 

regelstyrd idrott än tidigare. Man menade dock att regelsystemet inte var tillräckligt tydligt, 

vilket gav upphov till dess våldsamma karaktär. Reglerna förändrades inte och 

våldsamheterna avtog heller inte förrän in på 1800- talet.
41

  

Redan under 1700- och 1800- talet hade klassystemet överklass och arbetarklass även följt 

lagsporternas värld. I Storbritannien under den här perioden var det vanligt bland både män 

från överklassen och från arbetarklassen att spela fotboll. Överklassen eller de så kallade 

gentlemännen framställdes som en som en modisk, självbehärskande och en ledande man. 

Men inom fotbollen ansågs gentlemannen även som en liktydlig amatör. Arbetarklassen var i 

sin tur de simpla yrkesspelarna som fick betalt för sina framträdanden på fotbollsplanen. De 

var dessa klasser som kunde kalla sig som de professionella spelarna. I jämförelse med de 

högre och nobla gentlemännen var proffsspelarna från arbetarklassen de som förknippades 

med svett och möda, hade egna omklädningsrum, deras namn urskiljdes i laguppställningen, 

men de fick även servera drinkar, tvätta matchkläderna och sköta om spelplanen. I sitt stora 

hela var det professionella arbetarklasspelare som var bättre på fotboll än amatörerna i 

överklassen. Trots detta var det alltid gentlemännen som var utvalda att spela landskamper i 

början av 1800-talet eftersom arbetarklassen var utestängda från denna nobla landskamp. 

Detta medförde i sin tur att Englands fotbollslag inte var speciellt bra eftersom gentlemännen 

inte hade samma tendens att svettas, och smutsa ned sig och presterade inte lika bra som 

                                                           
41

 Andersson, Torbjörn (2002) Kung fotboll. Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800- talets slut till 1950. 
s. 42ff  



11 
 

arbetarklassens spelare. När väl de professionella spelarna från arbetarklassen under senare 

delen av 1800- talet släpptes in i landskamper såg man likväl till att lagkaptenssysslan tillföll 

en amatörspelare, för att på så sätt visa att gentlemannen var den ledande klassen även i 

fotbollens vardag.
42

  

I Sverige introducerades fotbollen under 1880 talet, vilket var långt mycket senare än i 

Storbritannien. I Sverige uppmärksammades den våldamma karaktär som fotbollen hade. I 

svenska tidningsartiklar beskrevs framförallt de otäcka skador och dödsfall som kunde 

förekomma.
43

 Detta förbättrade dock inte regelsystemet i Sverige förrän vid tidigt 1900- tal.
44

 

Precis som i Storbritannien hade man vid sent 1800- tal samma system mellan gentlemännen 

och arbetarklassen.
45

  

Vid sekelskiftet 1906 började Svenska Fotbollsförbundet ta över positionen som en ensam 

ansvarig organisation för svensk fotboll. Svenska Fotbollsförbundet hade till ansvar att 

kontrollera spelets hastiga klassutbredning. Denna organisation var verkande inom 

Riksidrottsförbundets ramar. I och med att Sveriges kronprins satt som ordförande i 

Riksidrottsförbundet och hade ett stort intresse för fotbollen så hade sporten i sig stigit i 

rang.
46

 Åren kring 1920- talet hade en manlig karaktär blivit tyngdpunkten på fotbollen, för 

som en journalist uttryckte 1924: ”Vi betala våra pengar för att åskåda en verklig match, inte 

för att se några mammas vekhjärtade gossar leka med en boll”.
47

 Notisen inom svensk fotboll 

var att efter sekelskiftet på 1900- talet fram till 1950 hade antalet klubbar i landet ökat med 

cirka 2700 klubbar. Svensk fotboll hade gjort succé under mellankrigstiden, både genom 

starten av allsvenskan och genom fotbollens popularitet. År 1938 hade Sverige 31 

fotbollsklubbar på 100 000 invånare, vilken bara Storbritannien kunde överträffa. Även 

publiksnittet hade ökat markant från år 1924 till år 1950, från 2 891 till 12 527.
48

 

5.2 Professionalisering och damfotbollens framväxt  

Vid 1960- talet slut diskuterade man om ett införande av professionalisering inom svensk 

fotboll. Tidigare var det amatörismen som stod i centrum för fotbollen. Dåtidens amatörism 

innebar fotboll på fritiden som ett ”nöje och sunt tidsfördriv”.
49

 Professionaliseringens 

tidigare innebörd var tävlingsfotbollen, det vill säga den som arbetarklassen spelade. Den 

senare professionaliseringen som skulle införas under 1960- talets slut, innebar höga 

ersättningar till spelarna för deras aktiva karriär inom fotbollen. De främsta orsakerna till 

professionalismens införande var spelarnas förlorade arbetstid och löner från sitt vardagliga 

arbete, eftersom fotbollen tog upp all deras tid. 60- talets amatör- och proffsfotboll var inte 

bunden till sociala klasser. En man från arbetarklassen kunde spela som antingen professionell 

eller som amatör.
50

   

Under slutet av 1800- talet ansågs från flera håll att skolelever överansträngde sig inom 

skolidrotten. Därför införlivades ett förslag om den fria idrottsleken i samhället, vilken 

fotbollen tillhörde. Däremot förespråkades att endast pojkar skulle spela fotboll, i och med att 

skaderiskerna ansågs vara högre för flickor än för pojkar. Fotbollen var känd för att ha en 
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väldigt våldsam karaktär.
51

 Kvinnornas intresse för fotboll uppkom inte förrän under tidigt 

1900-tal.  Den första men också minimala framväxten av damfotbollen blev både hyllad och 

ifrågasatt.
52

 Ifrågasättandet handlade fortfarande om att kvinnorna inte var lämpade för 

fotbollens våldsamma karaktär, eftersom skaderisken ansågs vara högre för kvinnor än för 

män. Enligt medicinsk expertis var detta argument endast en skröna, eftersom både män och 

kvinnor hade lika lätt att drabbas av skador.
53

 Kvinnors huvudsakliga intresse uppstod under 

1920-talet då det fanns en del kvinnor som främst hade varit åskådare till flera herrmatcher. 

Det var anmärkningsvärt hur kvinnorna levde sig in i sporten, framförallt när ett ”hysteriskt 

fruntimmer” som åskådare hade angripit motståndarnas målvakt med en handväska. I större 

städer som Göteborg och Stockholm hade det kvinnliga intresset för fotbollen ökat markant 

och flertalet kvinnor hade börjat spela denna sport mer för nöjets skull. Det fanns också dem 

som ansåg att de kvinnor som hade börjat spela fotboll hade ett stort bollsinne och en god 

teknik.
54

 

Internationellt uppstod i slutet av 60- talet diskussioner om att införa ett VM 

(världsmästerskap) för damfotbollen.
55

 Man tog även beslut om att införa Europacupen och 

andra damturneringar, vilket ansågs skulle öka damfotbollens möjligheter till att utvecklas. 

Turneringarna var tänkt att gynna damfotbollens ekonomiskt, det skulle få damfotbollen att 

bli mer attraktiv ur sponsorsynvinkel. En tillväxt av kvinnlig fotboll var ett faktum, även om 

den fortfarande var ifrågasatt. Damfotbollen uppmuntrades vare sig i Sverige eller i andra 

länder. I vårt grannland Danmark ansåg man att handboll var bättre lämpad för kvinnorna än 

vad fotboll var.
56

  

I och med professionaliseringen vid slutet av 60- talet ansågs damfotbollens möjligheter till 

att utvecklas minska.
57

 Det fanns däremot ett intresse från Svenska fotbollsförbundets sida att 

fortsätta satsningen på damfotbollen.  Vid första delen av 70-talet utförde SvFF samma 

licenssystem och regler för damfotbollen som för herrfotbollen. År 1971 tillsattes även en 

kommitté vars syfte var att ta fram förslag och riktlinjer för damfotbollens organisation. År 

1972 ville man även få en internationell utveckling av svensk damfotboll.
58

  

Öxabäcks damlag var en lokal fotbollsklubb som var det främsta damlaget i Sverige som 

vuxit fram år 1969. De licenssystem och de regelrätta serier som SvFF startat för 

damfotbollen, hade Öxabäcks damlag argumenterat fram. Öxabäck hade större framgångar än 

ortens herrlag främst på grund av att de låg högre upp i seriesystemet.
59

 Öxabäck blev en 

förebild för och ökade intresset bland andra kvinnor i landet att spela fotboll.
60
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5.3 Organisationen inom Karlslunds IF 

I Fotbollssektionens material framgår att ett damfotbollslag startat år 1972, där ett trettiotal så 

kallade Amazoner
61

 deltog.
62

 Karlslunds fotbollssektion hade kommittéer som arbetade med 

juridiska och ekonomiska frågor. Damkommittén hade från år 1972 fram till år 1984 ett 

samarbete med Fotbollssektionen vilket även de andra kommittéerna hade. Vid sammanträde 

med Fotbollssektionen rapporterades nya händelser inom organisationen.
63

 Fotbollssektionen 

var den centrala nivån inom organisationen och därför hade man även stadgar som skulle 

följas. Ett exempel var att inget lag fick utföra några arrangemang eller liknande utan 

Fotbollssektionens tillåtelse.
64

  

År 1984 beslöt herrlaget att lämna sitt samarbete med Fotbollssektionen, vilket medförde att 

herrlaget hade fullt ansvar för sin egen verksamhet. Samma år tog även damlaget beslutet om 

att lämna Fotbollssektionen och arbetade därmed som en egen sektion vid sidan av 

herrsektionen. Beslutet innebar att damfotbollen fick ta ansvar för sitt eget seriespel, sin egen 

verksamhet och ekonomi. Dam- och herrslagens beslut om att skapa egna sektioner innebar 

inte en fullständig frigörelse från Fotbollssektionen, eftersom den fortfarande hade en central 

roll i förhållande till respektive lag och kommittéer.
65

 Divisionsplaceringarna för respektive 

dam- och herrlag under tidigt 70- tal är tämligen oklart. Det framgår dock att KIF:s damlag 

befann sig i division 2 vid slutet av 70- och i början av 80- talet.
66

 Herrlagets 

divisionsplacering under samma period är också oklar, tänkbart är i division 3, eftersom de 

vid mitten av 80- talet hade avancerat till division 2. Damlaget lyckades under samma period 

avancera till division 1 (dåtidens Allsvenska).
 67

   

6. Undersökning 

I detta kapitel kommer jag undersöka förhållandena mellan Karlslunds dam- och herrfotboll 

utifrån tre delavsnitt. I den första delen lyfter jag fram synen man hade på KIF:s 

damfotbollslag och hur damfotbollen framställdes i pressen. I den andra delen redogör jag för 

damlagets träningsmöjligheter. Den sista delen belyser klubbens ekonomiska situation, både 

de ekonomiska ersättningarna och de materiella tillgångarna samt reklamintäkter, 

inkomstkällor och sponsring. I undersökningen redogör jag för de oenigheter som fanns 

mellan KIF:s damlag och övriga delar av organisationer. Acceptansen av damfotbollen 

kommer att finnas med i de flesta delavsnitten, eftersom att de ojämlika förhållanden som 

fanns mellan dam- respektive herrlaget oftast berodde på vilken syn man hade på 

damfotbollen. Jag utgår från Karlslunds idrottsförening-, Fotbollssektionen-, Herrsektionen- 

och damsektionens protokoll.  

                                                           
61

 Ordet Amazoner eller Amason menar Jonny Hjelm hämtades från Antikens mytologi. Amasonerna bestod av 
krigiska kvinnor, ”de manliga krigarnas like”. I fotbollens menades att kvinnor som spelade fotboll inte 
överensstämde med idealbilden av kvinnors uppträdande. 
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6.1 Acceptansen av damfotbollen i Karlslunds IF 

KIF:s damlag stod inför hinder och fördelar inom organisationen. I den här delen kommer jag 

att problematisera pressens, Fotbollssektionens, Idrottsföreningens och herrfotbollens syn på 

KIF:s damfotbollslag.   

Karlslunds damlag hade vid 70- talet en del problem med bokningar av lokaler och 

fotbollsplaner. Man hade klagomål på detta och kontaktade därför Fotbollssektionens 

arbetsutskott (AU). AU sammanställde klagomålen och vidarebefordrade detta som en 

skrivelse till Fritidsnämnden.
68

 Om damlaget sedan fick igenom sina klagomål framgår inte. 

Ojämlikheter fanns även inom det poängsystem som togs fram av KIF: s fotbollssektion som 

skulle fördelas mellan respektive lag. Herrseniorer och juniorer som vann sin respektive 

division 1- serie erhöll 100 poäng, men om damlaget vann sin division 1- serie så erhöll de 

enbart 25 poäng.
69

 

Fotbollssektionen i Karlslund kunde stundtals ha en ganska negativ inställning till KIF:s 

damfotbollslag. Ett exempel var kvinnornas förfrågan angående namntryck på sina 

matchtröjor. Fotbollssektionen menade att damfotbollsspelarnas namn inte skulle tryckas på 

tröjorna, ifall Fotbollssektionen skulle få betala detta. Däremot hade herrfotbollen fått trycka 

sina namn på tröjorna.
70

 Stundtals kunde andra organisationer ha en negativ inställning till 

damlaget. Ett exempel är när NFF (Närkes Fotbollsförbund) hade placerat 1982 års 

sparbankscup vid samma tillfälle som damlaget hade ett viktigt kvalspel mot Tinnis IF. KIF:s 

damlag ifrågasatte NFF: s beslut under nästkommande möte.
71

 Stundtals hade 

Fotbollssektionen rätteligen tilltalat damkommittén, exempelvis under år 1980 när de utfört 

aktiviteter och ”jippon” i KIF:s namn så hävdade Fotbollssektionen att man i fortsättningen 

skulle vidtala styrelsen om sådana aktiviteter. Något som Fotbollssektionen fastslog i sina 

stadgar.
72

 

Under 80- talet fortsatte problemen för Karlslunds damlag, även om man inte var ensamma 

om dessa problem, eftersom hela organisationen arbetade under stora svårigheter. Det främsta 

problemet var att hitta en idrottsplats som man kunde använda till sin verksamhet. Klubben 

ville flytta verksamheten till Örnsro IP, vilket på längre sikt skulle lösa de mest akuta 

problemen. Ifall att flytten skulle äga rum behövde man renovera Örnsro.
73

 Renoveringen 

skulle innebära att lagen tillfälligt fick träna och spela matcher på andra idrottsplatser i länet.
74

  

Framgångarna var få men ändå nödvändiga för damlaget. Ett exempel är den supporterklubb 

som stöttade damlaget, genom insamlingar och lotteriförsäljningar.
75

 Ett annat exempel är att 

dam- och herrlaget samarbetade på gott och ont. Hela verksamheten hade dessutom en egen 

klubbtidning, Vi i KIF, som vände sig till alla lag. Där beskrevs matchresultat, det 

ekonomiska läget, träningsläger och liknande.
76

 Damlaget och flicklaget hade möjlighet att 
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spela förmatch till herrlagen. Fotbollssektionen hade inga tankar om att spara på 

fotbollsplanerna till herrlagets förfogande.
 77

  

6.1.1 Hur framställs damfotbollen i pressen?  

I denna del kommer jag lyfte fram hur damfotbollen framställdes i pressen. De artiklar jag 

använt som skrev om KIF:s damfotbollslag hade ett förhållandevis positivt anslag. Detta 

syntes när artiklarna själva inte hade en negativ inställning till damfotbollen. Det syntes 

dessutom när artiklarna riktade en viss kritik mot de personer som hade en negativ inställning 

till damfotbollen.  

En artikel var en intervju med Monica Hafdell, en tidigare KIF spelare. Hafdell började med 

att berätta om sina ungdomsår i BK Forward under 70- talet när hon var ensam flicka bland 

alla pojkar. Främsta orsaken var att flickfotbollen ansågs som något ovanligt under 70- talet. I 

intervjun beskrev Hafdell sin aktiva karriär i KIF. Hon ansåg att damfotbollen var alldeles för 

”ynklig” i jämförelse med herrfotbollen. Om damfotbollen skulle utvecklas krävdes ett tuffare 

spel från kvinnornas sida, även om Hafdell inte ville att den mer ”lekfulla” fotbollen skulle 

försvinna. Hafdell ifrågasatte höga spelarlöner och dyra spelarköp eftersom detta skulle öka 

kvinnornas konkurrens att prestera på en högre nivå.  

I Karlslund spelade Hafdell med både halvproffs och proffs. Enligt Hafdell liknade de 

professionella spelarna män mer än vad de liknade kvinnor ute på planen, vilket inte var något 

som Hafdell själv strävade efter.
 78

 Även om Hafdell inte strävade efter att likna manliga 

fotbollsspelare, var hon ändå medveten om att hennes fysiska förmåga behövde ökas för att 

den skulle passa in i Allsvenskans tuffa karaktär.
79

  

En annan NA artikel hade underrubriken, Tönteri? NA:s artikel från 1987 problematiserade 

damfotbollens svåra situation i Karlslund. Herr- och damlaget befann sig i division två vilket 

var den enda likheten mellan dem, menade NA. Hade damlaget tur kunde de få samma 

möjlighet som herrlaget att erhålla matersättningar under deras bortamatcher. Denna 

ersättning hade nu tagits bort samtidigt som man tagit bort kvinnornas ersättning för 

fotbollsskor. Underrubriken Tönteri, syftade till herrfotbollens syn på KIF:s damspelare.
80

 

Satsningarna på damfotbollen upphörde dock inte, även om Karlslunds damtränare Jesper 

Andersson ansåg att uppskattningen av damfotboll kunde vara högre. Andersson så som flera 

andra damtränare menade att uppskattningen från media heller inte var tillräckligt stor.
81

 

Samma NA artikel beskrev även flicklagets problem i samband med en domarkurs de skulle 

få. Flicklaget skulle själva få betala för kursen, eftersom Fotbollssektionen inte hade några 

planer på att betala den. Sektionen påpekade att flickorna hade möjlighet till att döma matcher 

under sommaren för att på så sätt få in pengar till sin domarkurs.
82

  

En annan artikel från NA innehöll kommentarer från länets damtränare. Tränarna var ense om 

att damfotbollens spelkvalité hade förbättrats påtagligt under senare år mycket på grund av ett 

förbättrat seriesystem. Det fanns däremot en viss oro över att KIF:s damfotbollslags inte 
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skulle få avancera till division ett (Allsvenskan), på grund av den ekonomiska situationen. I 

intervjun med tränarna kritiserades de personer som fortfarande hade fördomar på 

damfotbollen. I fråga om en jämförelse mellan dam- och herrfotbollen menade KIF:s 

damtränare Jesper Andersson att en sådan jämförelse inte var nödvändig eftersom han själv 

ansåg att dam- och herrfotbollen var likartade både spel och taktikmässigt. Trots detta gjorde 

han själv en jämförelse mellan dam- och herrfotbollen, där han poängterade att 

damträningarna hade högre intensitet än herrträningarna.
83

  

6.1.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis hade Karlslunds damfotbollslag både upp- och nedgångar i föreningen. 

Det fanns en del problem för damlaget med bokning av lokaler och träningsplaner, de erhöll 

inte samma poängsystem som herr- och juniorlaget i och med vinster i respektive serier och 

deras namn fick inte tryckas på matchtröjorna om fotbollssektionen skulle betala detta. Vid ett 

tillfälle hade Närkes Fotbollsförbund placerat sparbankscupen samtidigt som damlaget hade 

ett viktigt kvalspel mot Tinnis IF. Det fanns alltså en viss negativ inställning till damfotbollen, 

vilket kan jämföras med Jonny Hjelms studie, där han menar att herr och ungdomsfotbollen 

var prioritet.
 
I övrigt hade damlaget i Karlslund en supporterklubb som var ett stöd för 

insamlingar och lotterier, damlaget hade samma möjlighet som herrlaget att ta del av 

tidningen Vi i KIF. Damlaget hade även möjlighet att spela förmatch åt herrlaget, vilket 

innebar att Fotbollssektionen inte sparade på planerna till herrlagets fördel.  

Det fanns även ett intresse från pressen att lyfta fram och ta del av damfotbollen och dess 

svårigheter, vilket även Jesper Andreasson poängterar i sin forskning. I intervjun med den 

före detta KIF spelaren Monica Hafdell beskrev hon både flickfotbollen som liten och 

damfotbollen i nutid. Hafdell menade generellt att damfotbollen hade svårigheterna att mäta 

sig med herrfotbollen och att detta berodde på att kvinnliga fotbollsspelare inte hade samma 

tuffa karaktär spelmässigt som herrfotbollen. Däremot ifrågasatte hon damspelarna i KIF som 

var alltför muskulösa och var alltför lika männen i sitt spelsätt. Hafdell avslutade med att 

ifrågasätta höga spelarlöner inom damfotbollen, eftersom det skulle leda till en ökad 

konkurrens mellan kvinnorna. I NA:s artikel Tönteri? Fastställde man att herrfotbollen 

prioriterades, eftersom damfotbollen inte ens erhöll matersättningar på bortamatcher. I NA 

artikeln framgick dessutom att herrspelarna hade en negativ syn på damspelarna. Det 

framgick också av KIF:s damtränare Jesper Andersson att medias uppskattning på 

damfotbollen borde vara högre. Detta eftersom att intensiteten mellan dam- och 

herrträningarna var lika hög. Slutligen menade övriga damtränare att damfotbollens 

utveckling var god, det enda negativa var att damfotbollens ekonomi inte var särskilt hög.  

6.2 Träningsmöjligheter 

I detta avsnitt beskriver jag damlagets träningsmöjligheter, men lyfter även fram tiden som 

dam- och herrlaget hade på Örnsro IP (ÖIP).  

Från år1975 och fram till tidigt 80- tal så hade damfotbollslaget endast ett träningstillfälle i 

veckan, i jämförelse med herrlaget som hade träningar tre gånger i veckan. Damkommittén 

ville öka damlagets träningstillfällen vilket togs upp för Fotbollssektionen. Damfotbollen 

verkar inte ha haft en idrottsplats att bedriva sin verksamhet vid under 70- talet, vilket gör det 

tänkbart att de tränade och spelade matcher på olika, för tillfället tillgängliga fotbollsplaner. 

När Karlslunds damlag hade flyttat sin verksamhet till ÖIP år 1984 ökade deras möjligheter, 
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men även svårigheter på vissa punkter.
84

 KIF:s damfotbollslag hade exempelvis till en början 

samma problem på ÖIP att erhålla tillräckligt med träningstider. Ett träningstillfälle på ÖIP 

och två träningstillfällen på Trängens IP fanns för damlagets förfogande. Även om tre 

tillfällen kan anses mycket så fick damlaget enbart ett träningstillfälle på Örnsro, för att lämna 

plats åt herrlaget som nu tränade mellan tre till fyra gånger i veckan.
85

 Damfotbollen kunde 

däremot glädjas över att antalet träningstillfällen under senare delen av 80- talet ökat till två 

gånger i veckan på ÖIP.
86

 

Innan verksamheten flyttades till Örnsro, så skulle idrottsplatsen renoveras. Under 

renoveringen krävde herrsektionen att dam- och juniorkommittéerna skulle bidra med två 

personer till renoveringen. Det framgår inte om herrlaget gjorde detsamma, men antagligen 

hade herrlaget samma ansvar.
87

 Herrsektionen betonade att alla KIF:s medlemmar skulle ta 

sitt ansvar på Örnsro för att behålla platsens höga standard. Man underströk sedan i 

herrsektionen att detta även skulle gälla damlaget.
88

 Samtidigt som KIF flyttade sin 

verksamhet till ÖIP lyckades damlaget att avancera till division ett. NA uppmärksammade 

detta avancemang och lyfte damfotbollens möjligheter till att locka mer publik till ÖIP. 

Framförallt nu när KIF: s damlag hade hamnat i samma serie bland de mest namnkunniga 

lagen Jitex, Öxabäck, Öster och Främmestad.
89

  

När KIF:s fotbollsförening flyttat verksamheten till Örnsro, började herrlaget dominera på 

ÖIP. Herrlaget hade förslagit att ÖIP:s grusplan skulle plogas. Kostnaderna för plogningen 

skulle uppgå till 15 000 kr. Trots att idén var herrlagets så påpekade Herrsektionen att kostnad 

delvis skulle betalas av damfotbollen som också använt planen.
90

 Dam- och fotbollssektionen 

hade tillsammans haft en kalenderförsäljning i bruk varje år. Försäljningen hade tidigare år 

inte fungerat som den skulle konstaterade Herrsektionen. 5000 kalendrar fördelades förra året 

mellan lagen, där damfotbollen (uttryckt i stora bokstäver) hade tilldelats 1000 stycken. Att 

damfotbollen sedan hade återlämnat hälften av kalendrarna lämnade KIF med höga 

omkostnader. Herrlaget skulle därmed ha tydliga diskussioner med damfotbollen (ännu en 

gång uttryckt med stora bokstäver) om nästkommande års försäljning för att på så sätt minska 

utgifterna.
91

  

Dam- och herrsektionerna var i andra fall förhållandevis samarbetsvilliga. Alla medlemmar 

tog sitt ansvar att trampa gräsplanen efter träning för att behålla planernas höga standard. 

Varje lag tog även sitt ansvar med att städa i ordning efter sig för allas trivsel.
92

  

Damfotbollen i Karlslund hade fått möta fler hinder än framgångar under åren. Ett stort 

problem uppstod år 1982 som även uppmärksammades av tidningen NA. Tidningsartikeln 

hade rubriken; Damerna lämnar Karlslund. Herrlaget hade tagit ett beslut om att flytta sin 

verksamhet från ÖIP till Eyravallen (Nutidens Behrn arena). KIF:s herrlag hade avancerat till 

division två, vilket skulle öka deras kostnader och därför behövde man även öka sina intäkter. 

Intäkterna kunde lättast öka genom att antalet sponsorer ökade, vilket skulle bli en lättare 
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uppgift på Eyravallen än på ÖIP. I och med detta hade KIF:s herrlag ett avtal med BK 

Forward om att få överta ÖIP, vilket skulle leda till att damlaget fick tvångsflytta till Trängens 

IP. Detta skulle försämra damfotbollens status och förminska deras träningsmöjligheter. 

Herrlaget hade inte någon som helst sympati över hur KIF:s damlag skulle klara sig. Herrlaget 

tog även beslutet om förflyttningen till Eyravallen utan att meddela detta till damlaget som 

istället fick reda på detta genom att läsa i tidningarna. Som rubriken angav så ”hotade” 

damlaget med att lämna hela KIF:s verksamhet
93

  

ÖSK (Örebro sportklubb) och KIF hade visserligen ännu inte tagit något beslut om flytten 

skulle bli av eller inte. Fritidsnämndens ordförande Roger Andersson menade att om 

klubbarna inte kunde komma överens, fick Roger själv ta detta beslut. Problemet var att BK 

Forward väntade på ett besked snarast eftersom deras seriestart närmade sig.
94

 Beslutet togs 

aldrig, vilket framgår av källmaterialet och KIF var verksamt nere vid Örnsro även efter 

denna händelse. När herrlaget spelade en träningsmatch på Eyravallen och hade räknat med 

en publiksiffra på sju tusen personer var det endast sju hundra hade tagit sig dit.
95

  

6.2.1 Sammanfattning  

KIF: s damfotbollslag hade under de tidigare åren på 70-talet inte samma träningsmöjligheter 

som herrlaget. Detta var något som inte accepterades och damkommittén ville därmed 

diskutera med Fotbollssektionen om att öka damlagets träningstillfällen. Innan tiden på 

Örnsro vid början av 80-talet så framgår det inte vilken idrottsplats föreningen använde, det 

tänkbara är att man använde de för tillfället tillgängliga fotbollsplanerna. På Örnsro IP ökade 

damlagets träningstillfällen, men de hade däremot endast en träning på Örnsro i jämförelse 

med herrlaget som hade tre till fyra träningar på ÖIP. Damlagets träningstillfällen ökade dock 

några år senare, men var fortfarande färre än herrlagets. Det fanns ett relativt bra samarbete 

mellan lagen på Örnsro, där alla hade ett ansvar att sköta om idrottsplatsen för att behålla dess 

höga standard. Tiden på ÖIP gav även damlaget bättre förutsättningar, även om herrlaget 

dominerade verksamheten. Den tydliga dominansen yttrade sig framförallt när herrlaget tog 

ett beslut om att lämna ÖIP till Eyravallen för att på så sätt öka sina reklamintäkter. Beslutet 

togs av herrlaget utan att tänka på hur damlaget skulle klara av sin verksamhet i 

fortsättningen. Herrlaget tog heller inget ansvar att framföra beslutet till damlaget. 

Behandlingen mot damlaget medförde att de hotade med att lämna hela Karlslunds 

verksamhet. Däremot togs aldrig något beslut och damlaget blev därför kvar i verksamheten. 

6.3 Ekonomi- och materialtilldelning 

I detta avsnitt ska undersökas damfotbollens ekonomiska och materiella tillgångar i 

förhållande till herrfotbollen. 

Idrottsföreningen i Karlslund delade 1970 ut bidrag till varje idrottssektion exempelvis 

bandysektionen, gymnastiksektionen, fotbollssektionen etc. Fotbollssektionen erhöll 1971 en 

ersättning på 480 kr i yngrebidrag och 250 kr i vänortsbidrag.
96

 Fotbollssektion erhöll 

dessutom bidrag för de sammankomster som de deltagit vid. Till Fotbollssektionens 
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förfogande räknades år 1972, 6 888 kr för 861 sammankomster. Bidragen användes sedan vid 

behov till att köpa material och liknande till fotbollslagen.
97

  

Damlaget fick en del ersättningar under 70-talet. Damlaget hade ett inplanerat träningsläger, 

där fotbollssektionen kunde stå för de största omkostnaderna, men damlaget fick däremot 

betala 615 kr per spelare. De materiella tillgångarna var stora, även om det fanns några 

förfrågningar om att se över bollarna och hur de skulle disponeras till de olika lagen.
98

 År 

1976 hade Fotbollssektionens kassa ökat från ungefär 60 000 kr till 260 000 kr. Inkomsten var 

tänkt att disponeras mellan lagen.
99

  

Damfotbollens kansli räknade ut vilken driftkostnad damlaget hade under 1978. För A- och 

B- laget var den totala summan 15 000 kr vilken man även skulle försöka hålla sig inom. 

Fotbollssektionen erhöll även ett bidrag för fotbollens aktiva medlemmar. Ersättningen var 

sedan tänkt att tilldelats dam- respektive herrsektionen. Damfotbollen hade 49 medlemmar 

och herrfotbollen hade 46 medlemmar vilket gav en lite högre ersättning för damfotbollens 

medlemmar. Dam- och ungdomsfotbollen erhöll även ett stipendium från NFF som firade 40- 

års jubileum på en summa av 500 kr. Ekonomin i Karlslund var stabil under första delen av 

70- talet, för att sedan sjunka under 70-talets senare hälft. År 1978 räknade damkansliet ut att 

man hade 9 400 kr i kassan, samtidigt som det låg obetalda räkningar på 36 000 kr.
100

 Trots 

detta påpekades att ekonomin i övrigt varit förhållandevis bra. Dock återstod emellertid 

obetalda ledararvoden och fakturor som skulle påverka ekonomin negativt och därför 

påpekades att man skulle vara återhållsam på den ekonomiska fronten.
101

   

Den sjunkande ekonomin fortsatte genom åren. Damfotbollen hade framförallt en låg budget 

och brist på materiella tillgångar, vilket orsakades av orättvisorna mellan dam- och 

herrfotbollen. Materialkommittén meddelade att det fanns pengar till spelarna att köpa 

fotbollsskor med,
102

 dessa kostnader stod Fotbollssektionen för.
103

 Herrsektionen meddelade 

senare att om damlagets beställning på fotbollsskor blev för dyra så skulle mellanskillnaden 

utbetalas av spelarna själva, vilket inte gällde herrlaget.
104

 Karlslund hade även ansökt om 

arbetsförtjänst till Svenska Fotbollsförbundet. Utbetalningen av arbetsförtjänst godkändes 

endast till herrfotbollen.
105

 I och med SvFF:s beslut påpekade Karlslunds damer att 

ersättningen också kunde utbetalas till damsektionen. Damsektionen påtalade för damlaget att 

de ekonomiska resurserna inte var tillräckliga och därför kunde heller ingen ersättning betalas 

ut. Endast under vissa omständigheter kunde denna ersättning utbetalas.
106

 

Inom klubben hade man inte gått miste om hela sin ekonomi, eftersom man fortfarande hade 

inkomster.  Via ungdomskommittén meddelades att KIF hade erhållit ett netto på 22 500 kr, 

efter det att ha anordnat Örebrocupen. Pengarna skulle sedan delas mellan kommittéerna 

utifrån de timtal som varje lag hade arbetat under cupen. En tiondel av pengarna tilldelades 
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även Fotbollssektionen.
107

 Vid 70- talets sista del skulle en ekonomisk kalkyl utföras av varje 

lag. Damfotbollens kalkyl var 26 850 kr, seniorsektionens (Herrarnas) kalkyl låg på 160 000 

kr och ungdomssektionens på 100 000 kr.
108

  

Örebros tidningar gav damfotbollen utrymme och uppmärksamhet under 80-talet. Tidningen 

Örebro Kuriren lyfte år 1982 fram damlagets ekonomiska situation. Artikeln lyfte fram 

damlagets avancemang till division 1- serien och vad det skulle innebära för deras ekonomi i 

och med att resmålen blev längre. Lennart Wedin, ansvarig för damsektionens ekonomi, 

förklarade att KIF: s damlag inte skulle få några problem med ekonomin i division 1 

(Allsvenskan). Wedin menade att det snarare skulle gynna damlaget eftersom att de skulle bli 

mer attraktiva ur sponsorsynvinkel. Till sist definierade han att damlagets ekonomi som god 

och menade att den enda ekonomiska boven skulle bli resekostnaderna under deras 

bortamatcher.
109

  

Beslutet om att skapa en egen sektion år 1984 ökade kvinnornas ansvarstagande. 

Damfotbollen utlovades till exempel att stå för försäljningen under herrlagets B- lagsmatcher 

på ÖIP även om detta i slutänden inte gav några höga ekonomiska intäkter.
110

 Problemen 

fortsatte när herrlaget började dominera på ÖIP. Herrlaget ordnade fram reklam till Örnsro för 

att öka sina intäkter. Damlaget ville göra anspråk på reklamintäkterna under sista delen av 80-

talet.
111

 Herrsektionen godkände detta och föreslog att ge damfotbollen 25 000 kronor av de 

totalt sålda reklamintäkterna på 200 000 kronor. Damlaget erhöll även 2 000 kronor för att 

skylta på ÖIP.
112

  

Under 80- talets senare del fortsatte de ekonomiska problemen. År 1988 hade exempelvis 

ÖIP: s klubbhus brunnit ner, vilket orsakade organisationen höga omkostnader. Dam- och 

herrsektionen diskuterade om att tillsammans få in försäkringspengar från Folksam.
113

 KIF 

kontaktade Folksam och resonerade om att man ville ha två försäkringar, eftersom att lagen 

ingick i två skilda sektioner. Folksam gav inte med sig i frågan att betala ut ersättning till båda 

sektionerna och gav sektionerna en gemensam ersättning.
114

 Till en början var ersättningen 

totalt 130 000 kr medan kostnaderna för branden uppgick till 450 000 kr. Folksams hade 

senare ökat sin ersättning till 154 000 kr. Ersättningen delades mellan sektionerna varav 

50 000 kr gick till damsektionen och 104 000 kr till herrsektionen.
115

 I och med att Folksams 

ersättning inte täckte den totala omkostnaden försökte man genom en skrivelse till SvFF få 

dem att övertala Örebro kommun om en ersättning för resterande omkostnader. Kommunen 

godkände beslutet och tilldelade sektionerna 250 000 kr. Fotbollssektionen konstaterade att 

damsektionen endast skulle tilldelas en tredjedel av kommunens ersättning, på grund av den 

rådande statusen mellan dam- och herrfotbollen. Detta blev däremot av en mindre betydelse 

eftersom pengarna än en gång gick till att renovera ÖIP.
116
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6.3.1 Reklam, inkomstkällor och sponsorer 

I denna underrubrik urskiljer jag dam- och herrlagets inkomstkällor inom reklam, lotterier och 

sponsorer. 

I Karlslund hade båda lagen samma förutsättningar till sponsoravtal. Herrlagets främsta 

sponsorer var KOSA (Förkortning på Kjell Ohlssons och Stig Andersells initialer) sport AB i 

Hallsberg.
117

 Herrlaget hade även Mcdonalds som huvudsponsorer på sina matchtröjor, men 

Mcdonalds beslöt sig för att avsluta sin sponsring på tröjorna.
118

   

Målet för kvinnorna i KIF var att få in mer pengar i verksamheten, exempelvis till 

matchdräkter. De främsta inkomstkällorna skulle bli sponsorer och tomglasinsamlingar.
119

 

Damsektionen hade ett sponsoravtal med Hallsbergs buss som vid seriestarten varje år 

sponsrade med träningsoveraller.
120

 Hallsberg Buss sponsrade dessutom med reklam till 

matchtröjor och skänkte fem matchbollar. Hela organisationen hade även ett avtal med 

Folksam om att ge läkarersättning för eventuella spelarskador.
121

 Damfotbollslaget hade 

därefter vissa ekonomiska bidrag från staten.
122

 KIF:s fotbollsförening hade även 

gemensamma sponsorer, vilka var Lithells och Korvbrödsbagaren. Tröjor, västar, 

träningsoveraller och två parasoll var det som sponsrades.
123

 KIF: s organisation hade även ett 

avtal med andra Örebroklubbar om få ihop till gemensamma sponsorer. Man menade att 

sponsorerna skulle bli mer välvilliga att sponsra klubbarna om dessa samarbetade. ÖIK 

(Örebro Idrottsklubb), ÖSK (Örebro sportklubb), Forward och KIF ingick i avtalet och hade 

förhoppningar på att locka fler nationella sponsorer.
124

  

Karlslunds fotboll hade dessutom en del reklamavtal. Damfotbollslaget hade ett avtal med 

ABAB (Allans Bruks AB eller Allmänna bevakningsaktiebolaget). Avtalet innebar att 

damspelarna i gengäld sålde skivor eller kassettband. ABAB och KIF:s damsektion var 

positiv till ett tvåårskontrakt.
125

 Som tidigare nämnts hade man en reklamförsäljning på 

ÖIP.
126

 Herrfotbollen beslöt att tillge damlaget ett engångsbelopp på 25 000 kr. Intäkterna av 

såld reklam hade däremot uträknats till 200 000 kr.
127

  

Huvudansvarig för damsektionen meddelade att det fanns en möjlig reklaminkomstkälla från 

en okänd firma, som i bästa fall skulle ge damsektionen 55 000 kr. Om damsektionen 

misslyckades med försäljningen av firmareklamen, skulle de istället få betala omkostnaderna 

på 3000 kr.
128

 Damfotbollen skulle stämma av med Dan Ljungvall angående reklam och 

sponsorer, så att det inte blev en ”dubbelförsörjning” på herrfotbollens bekostnad.
129
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Damfotbollen hade även en lotteriförsäljning och en tavelförsäljning till sitt planerade 

träningsläger.
130

 Dam- och herrlaget hade en gemensam julgrans- och lotteriförsäljning varje 

år
131

, som visserligen var i behov av en ökning, eftersom den tidigare inte haft några större 

intäkter.
132

 Det fanns även ett samarbete genom en gemensam kalenderförsäljning.  

Damsektionens ordförande hade tydliga regler för att osålda kalendrar skulle återlämnas till 

kansliet i annat fall fick spelarna själva betala dessa.
133

 Det man i damsektionen ansåg som de 

mest hållbara ekonomiska intäkterna var sponsorer, deras auktionskammare och 

kaffeförsäljningen.
134

  

6.3.2 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis fick damlaget mindre ersättningar än herrlaget, men även samma 

möjligheter till sponsorer, lotterier och försäljningar. Fotbollssektionen satte in dam- och 

herrlaget i en tydlig statusskillnad när ersättningar och bidrag delades ut. Fotbollssektionen 

hade en bra ekonomi under hela 70- talet, men den minskade dock i slutet av 70- och i början 

av 80-talet. Damsektionen hade alltid haft ekonomiska problem, där inkomsterna var färre än 

utgifterna, en av orsakerna var att ersättningarna från Fotbollssektionen inte var speciellt 

höga. Under 80-talet arbetade däremot hela föreningen med lägre ekonomi. Dessbättre blev 

det heller inte när ÖIP: s klubbhus hade brunnit ner vid slutet av 80-talet. Folksam skulle 

betala ut en ersättning för skadorna, men denna blev mindre än vad kostnaderna skulle bli. I 

och med detta försökte man få kommunen att betala resten av ersättningen, vilket kommunen 

gick med på. Folksams och kommunens bidrag delades upp mellan dam- och herrsektionen 

utifrån statusen på kvinnlig och manlig fotboll. Detta medförde att herrsektionen erhöll högre 

ersättningar än damsektionen, även om det inte var av betydelse eftersom pengarna skulle 

användas till att rusta upp klubbhuset. Materiellt sett fick herrlaget sina fotbollsskor betalda, 

medan damlaget fick betala sina om de var för dyra. Herrfotbollen erhöll dessutom ersättning 

för arbetsförtjänst, vilket kvinnorna inte fick. Tidigare studier menar på samma sätt att 

skillnaden på materiella och ekonomiska tillgångar satte en gräns mellan dam- och 

herrfotbollens status.  

När det gäller sponsorer, lotterier och kalenderförsäljningarna var detta jämt fördelat mellan 

lagen. Sponsorer erhöll dam- och herrlaget i samma utsträckning och det fanns dessutom en 

gemensam lotteri- och kalenderförsäljning.  Damlaget hade även ett eget reklamavtal med 

ABAB (Allans Bruks AB eller Allmänna bevakningsaktiebolaget).  

7. Resultat  

Mitt syfte med denna uppsats har varit att undersöka likheter och skillnader mellan dam- och 

herrfotbollen i Karlslund. Min andra tanke blev att studera Fotbollssektionens, herrsektionens, 

idrottsföreningens och pressens syn på damfotbollen. Resultatdelen kommer att beskriva 

KIF:s damfotbollsförenings ställning i klubben under 70- och 80- talen. I detta kapitel redogör 

jag för vilka resultat jag har kommit fram till. Först redogör jag för synen på damfotbollen, 

där jag även lyfter fram vad pressen skrev om KIF:s damfotboll. Därefter lyfter jag fram dam- 

respektive herrlagets träningsmöjligheter, för att slutligen beskriva förhållandena mellan dam- 

och herrfotbollen inom ekonomi, reklam, sponsorer och lotteriförsäljning.  
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7.1 Hur var inställningen till damfotbollen i Karlslunds IF?  

Karlslunds damlag fick möta en del hinder under 70- och 80- talet. Hindren uppkom oftast i 

samband med Fotbollssektionens och herrsektionens inställning till damfotbollen. Karlslunds 

damlag hade trots många hinder även en del fördelar inom organisationen. I jämförelse med 

andra damklubbar kan KIF se sig som lite mer framgångsrikt. Även om KIF:s damlag hade en 

del framgångar inom organisation, så kvarstod även hindren. Fotbollssektionen tillät inte 

damfotbollen få sina namn tryckta på sina matchtröjor, medan herrlaget fick detta. 

Fotbollssektionen hade även ett poängsystem för vinst i respektive division ett serie, vilken 

fördelades ojämnt mellan lagen. Damlaget hade även en del problem med bokningar av 

lokaler och träningsplaner. Närkes Fotbollsförbund hade dessutom placerat sparbankscupen 

vid samma tillfälle som damlaget skulle ha ett viktigt kvalspel.  

Fotbollssektionen hade en del synpunkter på damfotbollens organisation, i synnerhet när 

damlagets kommitté genomförde så kallade ”jippon” i KIF: s namn, utan att meddela detta för 

Fotbollssektionen. Fotbollssektionen hade som sagt den ledande rollen över kommittéerna och 

stadgar som skulle följas. Damkommittén utförde aktiviteter utan fotbollssektionens tillåtelse, 

vilket enligt stadgan inte var tillåtet. Synpunkterna var visserligen negativa, men enligt 

stadgan var damfotbollens agerande inte tillåtet. 

Vad gäller hur pressen lyfte fram damfotbollen så menade KIF:s damtränare Jesper 

Andersson att uppmärksamheten från tidningar och annan media inte var tillräcklig. I 

materialet lyfts damfotbollen i Karlslund i stor utsträckning under sista delen av 80- talet. 

Hela organisationen i KIF hade en gemensam tidning, Vi i KIF, där lagen kunde ta del av 

matchresultat, ekonomi och liknande. Tidningarna beskrev oftast om hur andra såg på 

damfotbollen. Ett exempel är intervjun med Monica Hafdell som gav sin version på 

damfotbollen. Ett annat exempel är NA:s artikel Tönteri? Som både beskrev herrfotbollens 

syn på damfotbollen, men även om de olikheter som fanns mellan dam- och herrlaget i 

Karlslund.  

7.2 Träningsmöjligheterna 

I Karlslund hade damfotbollen svårigheter med att erhålla träningsmöjligheter i jämförelse 

med herrfotbollen, framförallt under tidigt 70-tal. År 1975 hade damlaget ett träningstillfälle i 

veckan, i jämförelse med herrlaget som hade träningar tre gånger i veckan. Damlagets 

möjlighet till träningstillfällen och idrottsplats hade ökat när organisationen flyttats till Örnsro 

IP. Träningsmöjligheterna ökade allt efter som, även om herrlaget fortfarande hade fler 

träningstillfällen i veckan. Tiden på Örnsro blev ändå en av damfotbollens svårare perioder. I 

och med renoveringen så hade herrsektionen påpekat att dam- och juniorsektionen behövde ta 

ett större ansvar att hjälpa till med den. Herrsektionen meddelade uttryckte tydligt att detta 

även gällde damlaget.  

Vid Örnsro IP hade herrlaget även börjat dominera verksamheten. Det syntes en del 

motsättningar med damfotbollen. Det syntes framförallt i NA:s artikel Kvinnorna lämnar 

Karlslund. Herrfotbollens beslut om att lämna ÖIP till Eyravallen för att öka sina 

reklamintäkter, samt att man aldrig berättade om beslutet till damlaget, var två faktorer som 

gjorde att damfotbollen hotade med att lämna KIF:s verksamhet.  

7.3 Ekonomi, bidrag, lotteri och sponsorer 

Märkbart är att de ekonomiska problemen var högre under 80- talet än under 70- talet. Ett 

konkret exempel var att damfotbollens kassa beräknats till 9 400 kr, medan det fanns obetalda 
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räkningar på 36 000 kr. I undersökningen kom jag fram till att herrfotbollen erhöll 

fotbollsskor från Fotbollssektionen, medan damfotbollen fick betala sina egna skor om de 

blev för dyra. KIF:s herrlag erhöll även en ersättning för förlorad arbetsförtjänst, medan 

samma ersättning inte tilldelades damlaget. Under 80- talet arbetade hela organisationen 

under svåra ekonomiska förhållanden, där utgifterna hade blivit fler än inkomsterna. De 

viktigaste inkomstkällorna blev herrlagets reklamförsäljning på Örnsro. Herrlaget erhöll ett 

belopp på 200 000 kronor. Damfotbollen ville också göra anspråk på reklamintäkterna, vilket 

herrfotbollen beslöt sig för att ge damlaget ett engångsbelopp på 25 000 kronor. Detta var en 

tydlig skillnad mellan herrfotbollens och damfotbollens status.  

Ersättningarna från kommunen och från folksam efter branden på ÖIP blev också orättvist 

fördelade. Fotbollssektionen påpekade först och främst att i och med den rådande statusen 

mellan herr- och damfotbollen så skulle damsektionen enbart utbetalas en tredjedel av 

kommunens ersättningspengar. Folksams pengar som gemensamt gick till herr- och 

damsektionen tilldelades senare lagen, med en högre summa till herrsektionen. När 

damfotbollen skapade en egen sektion blev de ekonomiska svårigheterna större. Fördelen med 

att bilda en egen sektion var att få bort kontrollen från Fotbollssektionen. Däremot uppstod 

fler ekonomiska problem när damfotbollen fick ta hand om sin egen verksamhet. 

Inom ekonomin hade damfotbollen höga utgifter och fick erhålla mindre ersättningar än 

herrfotbollen. Däremot fanns också tillfällen då damlaget hade samma möjligheter inom 

ekonomiska bidrag, sponsorer etc. Damlaget hade ekonomiskt samma möjligheter till att åka 

på träningsläger och hade samma materiella tillgångar som herrlaget. Kvinnorna i KIF fick 

även samma utbetalning för sitt medlemskap som herrlaget. I den utförda Örebrocupen 

fördelades de inkomna 22 500 kronorna utifrån den timplan som vardera lagen varit delaktiga 

under cupen. Detta var en av de få ersättningar som faktiskt utbetalades jämlikt mellan könen. 

De respektive lagens kalkylering skiljde sig även åt. Herrlaget hade en kalkyl på 160 000 kr, 

medan damlaget hade en kalkyl på 26 850 kronor. Herrfotbollen tenderade därför att göra sig 

av med mer pengar än damlaget. Förutsättningarna för dam- och herrlaget var desamma inom 

inkomstkällor, så som sponsorer, lotterier och liknande. Dam- och herrfotbollen en gemensam 

kalenderförsäljning och lotteriförsäljning.  

8. Diskussion 

I denna del kommer jag diskutera min undersökning och mina resultat med tidigare forskning 

och kort med Hirdmans genusteorier.  

I min undersökning kom jag fram till att damfotbollen både hade svårigheter och en del 

fördelar inom Karlslunds fotbollsförening. I jämförelse med vad tidigare forskare beskrivit 

om övriga damklubbar i Sverige, så var KIF:s damlag en av de bättre ställda damklubbarna i 

landet. Damfotbollen i KIF hade framförallt samma möjligheter till sponsorer, lotterier. De 

hade dessutom en supporterklubb som hjälpte till inom just lotteriförsäljningar och liknande. I 

tidigare studier lyfts inte fram om damlagen hade några supporterklubbar, även om det finns 

en möjlighet till att även dem hade det. Vad gäller sponsorer menade Hong och Mangan att 

damfotbollslagen inte hade samma möjligheter till sponsorer som herrlagen. Jonny Hjelm 

menade i sin tur att sponsorerna hellre sponsrade damfotbollen än herrfotbollen, om damlaget 

befann sig i Allsvenskan och herrlaget i division sex. Att KIF:s damfotboll hade samma 

möjligheter till sponsorer som herrfotbollen, var ännu ett steg i att förstärka sin position inom 

klubben. I jämförelse med Hjelm hade heller inte divisionsplaceringarna något med damlagets 

tillgångar till sponsorer att göra. Detta eftersom att KIF:s damlag och herrlag befann sig i 

ungefär samma serier. Hjelm konstaterade alltså att damfotbollen erhöll fler sponsorer om de 
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befann sig sex divisioner högre upp än deras herrlag. I Hirdmans studie menar hon att 

grundprincipen var den att ökande löner för kvinnorna inte fick ske på bekostnad av männens 

löner. Samma grundprinciper är vad övriga forskare lyfter fram i sina studier om fotbollen, 

det vill säga att damfotbollen inte fick öka sin tillväxt på herrfotbollens bekostnad. 

 

I min undersökning kom jag fram till att KIF:s damfotbollslag under tidigt 70-tal använde sig 

av de idrottsplatser som fanns tillgängliga. Träningstillfällena var dessutom mindre än 

herrfotbollens under hela min undersökningsperiod, även om träningsmöjligheterna ökade 

under åren. Detta kan, likt Jonny Hjelms tankegång, ha orsakats av att damfotbollen hade 

svårigheter att mäta sig med herrfotbollen, samt att herrlagen oftast prioriterades före 

damfotbollslagen. Hjelm konstaterar att svenska damlags tillgång till träningstider och 

idrottsplatser inte var dem bästa, eftersom att man sparade på planerna till herrlagets 

förfoganden. Fotbollssektionen i Karlslund hade däremot inte samma tanke om att spara på 

planerna till herrlagens förfogande. Speciellt då damlaget tilläts spela som förmatch till 

herrlagens matcher. Damfotbollen i KIF hade, precis som herrlaget, tillgång till idrottsplatsen 

Örnsro IP under 80-talet, där man samarbetade genom att trampa gräsplanen och städa i 

omklädningsrummen för att hålla idrottsplatsens höga standard. Jonny Hjelm och Jean 

Williams menar att damfotbollen fick träna under de mest obekväma omständigheterna, då 

gräsplanerna var upptrampade och omklädningsrummen nedsmutsade.  

Det fanns skillnader ekonomiskt mellan Karlslunds dam- och herrlag. Detta poängterar även 

Jean Williams och Jonny Hjelm i sin forskning, att damfotbollen hade ekonomiska svårigheter 

och de hade problem att mäta sig med herrfotbollen. Monica Hafdell hade några enskilda 

kommentarer i en intervju med NA, att hon inte ville ha in dyra spelarköp och massa pengar i 

damfotbollens organisation, eftersom detta skulle öka konkurrensen bland kvinnorna att 

prestera. Att denna tanke fanns hos Hafdell vet vi, men hur såg övriga kvinnor på 

pengafrågan? Var inställningen likadan hos majoriteten av kvinnorna? Det hade varit 

intressant att hitta svar på den frågan, men eftersom kommentaren endast yttras av Hafdell, så 

går det inte dra några slutsatser utifrån detta.  

I Jesper Andreassons studie menade han att de ekonomiska skillnaderna alltid varit stora. 

Andreasson reflekterar om att damfotbollen var medvetna om de ekonomiska orättvisorna 

men att de inte gjorde eller ville göra något åt dem. Andreasson menade dessutom att 

kvinnorna lyfte fram sina framgångar istället för att ta itu med sina problem.  

Jag kom fram till i min undersökning att pressens intresse för att lyfta fram damfotbollen i 

KIF var ganska stort. Detta på grund av att man lyfte fram damfotbollen på ett positivt sätt. 

Det negativa som beskrevs om KIF:s damlag i tidningarna var antingen den syn som 

herrfotbollen eller Fotbollssektionen hade till damfotbollen, i annat fall ifrågasatte pressen 

Fotbollssektionens och herrfotbollens inställning till damfotbollen. Forskarna Jean Williams 

och Jonny Hjelms perspektiv var att tidningar och annan media inte hade ett intresse av att 

lyfta fram damfotbollen. Forskarna avstyrker däremot inte att damfotbollen några gånger 

kunde lyftas fram av tidningar och annan media. I och med att tidningsurklippen i materialet 

från Karlslunds damfotbollssektion var begränsade till sent 80- tal är det svårt att avgöra hur 

pressen lyfte fram damfotbollen i övrigt. Tidningarnas intresse för KIF:s damfotboll behöver 

inte alltid ha varit stort. Kan det ha varit så att tidningsartiklarna genomgått ett urval på 

arkivet eller har det försvunnit tidningsartiklar från tidigare år? Kan övriga tidningsurklipp ha 

funnits i andra material på arkivet? Eller kan det tänkas vara så att tidningarna inte alls hade 

något intresse av att lyfta fram damfotbollen under tidigare år? Om den sista frågan möjligen 

skulle kunna vara svaret, så finns även en möjlighet att KIF:s damlags status ökat över tid. 
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Jag anser att de hinder som damlaget i Karlslund fick bemöta berodde på den syn som 

herrsektionen och övriga sektioner hade på damfotbollen. Ett exempel på detta är framförallt 

artikeln i NA med rubriken Tönteri? Där NA menade att den enda likheten mellan herr- och 

damfotbollen i Karlslund var att de befann sig i samma division. I NA:s artikel 

problematiserades damfotbollens situation och menade att det fortfarande fanns de personer 

som ansåg damfotbollen som något ”töntigt”. Dessutom uppskattades inte damfotbollen 

tillräckligt av press och annan media. I sin undersökning så konstaterade Jonny Hjelm det 

faktum att vissa klubbar hade en ganska negativ inställning mot damfotbollen.  

Kan ovanstående beskrivning från NA:s artikel Tönteri, varit en bekräftelse av 

genusordningen och normen inom fotbollen? Hirdman menar i sin beskrivning om 

genusordning att kvinnor var lågavlönade i jämförelse med männen. Hon menar framförallt 

att skillnaderna på manligt och kvinnligt var stort och att det uppkom diskussioner om 

Jämställdhet mellan könen. Ordets betydelse var att beskriva och göra något åt könens 

relation. Inom fotbollens genusordning, fanns den mest stereotypa uppfattningen om hur man 

såg på de fotbollsspelande kvinnorna, antingen som normbrytare eller som pojkflickor. Jean 

Williams menade att damspelarna var i behov av att spela fotboll med en manlig karaktär då 

begreppet att spela som en flicka, stod i negativ klang. Skillnaden mellan kvinnligt och 

manligt så som männens högre ekonomiska tillgångar, bättre träningsmöjligheter och liknande 

kan ha orsakats av både synen på damfotbollen, men även på att manlighet stod som norm 

inom fotbollen. Jesper Andreasson menade att fotbollen innehöll en maktordning mellan 

könen. Om damfotbollen ville utvecklas i samma grad som herrfotbollen, behövde de följa 

den manliga normen. Även om normen skulle följas så ansågs även damfotbollsspelarna som 

normbrytare. I min undersökning menar jag inte att KIF:s herrfotbollslag ville få bort 

damlaget från verksamheten. Det jag menar är att herrfotbollens inställning till damfotbollen 

kan ha orsakats av att herrfotbollen var rädda om sin dominanta position inom klubben. 

Därför kan initiativtagandet på Örnsro IP medvetet ha varit ett sätt att bevara den. Hirdman 

beskriver ordet jämställdhet som betyder att beskriva och göra något åt könens relation. 

Kvinnorna i Karlslund ville i sin tur nå jämställdhet mellan dam- och herrfotbollen. 

8.1 Slutsatser 

Uppsatsen behandlar i sin helhet orättvisorna mellan kvinnlig och manlig fotboll. 

Genusfrågan är också märkbar i min undersökning, även om den får en mindre tydlig roll. 

KIF:s damfotbollslag arbetade, så som flera andra damlag, under svårigheterna att uppnå 

samma villkor som herrfotbollen. Damlagen fick merendels stå i skuggan av herrfotbollen 

inom ekonomi, träningsmöjligheter och liknande, även om man hade samma möjligheter till 

idrottsplats, sponsorer, lotterier m.m. I jämförelse med andra damlag hade damlaget i 

Karlslund någorlunda bättre förhållanden inom föreningen. I resultatet kommer jag fram till 

att damfotbollslaget ökade sin ställning i klubben genom åren, även om det fortfarande fanns 

vissa hinder. Förutom ekonomin så förbättrades träningsmöjligheterna och liknande. Att 

ekonomin sjönk under 80- talet berörde inte bara damlaget, eftersom hela organisationen hade 

problem ekonomiskt. Slutligen kan medges att uppsatsen berör tanken om den manliga 

normen, dvs. att männen styrde inom fotbollens vardag, samt hade högsta prioritet i 

organisationen. Nåde den som utmanade deras totalitära norm, den skulle sättas på plats med 

vilka medel som helst. 
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9. Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att undersöka damlagets situation inom Karlslund. Syftet var att 

undersöka vilka likheter och skillnader som fanns mellan dam- och herrfotbollen inom 

plantilldelning, resursfördelningar, sponsring etc. Uppsatsen blev också tänkt att bygga på de 

symboliska frågorna (genus). 

Undersökningen delades upp i fyra avsnitt, inklusive ett avsnitt som kortfattat beskrev 

organisationens uppbyggnad. De fyra avsnitten behandlade, acceptansen på damfotbollen, 

plantilldelning och träningstider, ekonomi och budget samt lotterier, sponsring och 

reklamintäkter. I resultatet var utgångspunkten att utifrån undersökningen lyfta fram 

motgångarna som damlaget mötte, men även deras framgångar som möjligtvis kunde 

förstärkta deras position. Till sist beskrev jag tidningars syn på KIF:s damfotbollslag och 

varför de symboliska frågorna (genus) påverkade damlagets ställning inom klubben. 

Karlslunds damfotbollslag blev förhållandevis accepterade i förhållande till andra svenska 

damfotbollslag. KIF:s Idrottsförening hade inga större omöjligheter gentemot damlaget, utan 

problemen fick man istället möta från Fotbollssektionens och herrsektionens sida. I annat fall 

samarbetade damfotbollen och herrfotbollen, speciellt inom den egna tidning VI I KIF. KIF:s 

damlag hade dessutom en supporterklubb, som var till en hjälpande hand.  

I symboliska frågor mötte damfotbollen problematiken att bli synliggjord som en pojkflicka. 

Damfotbollen stod även inför två problematiker, dels skulle man följa fotbollens manliga 

norm dels ville man följa de kvinnliga idealen. I diverse artiklar beskrevs att männen ansåg 

damfotbollen som något töntigt, tränare som ansåg att damfotbollen inte fick tillräckligt med 

utrymme hos press och annan media, och att damfotbollen hade svårigheter med att kunna 

accepteras.  

Damfotbollen i Karlslund hade i början av 70- talet problem med att erhålla sig bra planer och 

träningstider. Bättre gick det dock, när damlaget och herrlaget flyttade organisationen till 

Örnsro IP. Klubben påbörjade renoveringen av Örnsro som på så sätt förbättrade damlagets 

planförutsättningar. Trots detta hade även herrlaget ett nedlåtande och ledande 

framhållningssätt gentemot damlaget. Herrlaget delade dock med sig av de reklamintäkter 

som inkasserats på Örnsro IP, men med den orättvisa fördelningen 25 000 kr av de 200 000 

herrlaget fått in. Organisationen mötte även problem med att Örnsro stod i brand vid 80- talets 

senare hälft, vilket återigen krävde en upprustning av idrottsplatsen. Ersättningarna från 

Folksam och kommunen fördelades orättvist i och med den rådande statusen mellan dam- och 

herrfotbollen. Problemen kvarstod även när damlaget var nära att få tvångsflytta till Trängens 

IP, då herrlaget hade tänkt flytta sin verksamhet från Örnsro till Eyravallen för att på så sätt 

öka sina reklamintäkter. Ekonomiskt sett fanns stora upp och nedgångar inom hela 

organisationen. Damlaget kunde se sig lite mer framgångsrika än andra damlag inom 

sponsring, lotterier och till antalet sponsorer. Samarbetet mellan dam- och herrfotbollen var 

som störst i lotteriförsäljningen, kalenderförsäljningen och med sponsorer. 
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