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Förord.  

Ett stort tack till de anställda på Norrbottens arkivcenter för all er hjälp och ert gedigna arbete. 

Ett sort tack även till all kanslipersonal och övriga individer i de olika föreningarna som har 

varit mycket vänliga, tillmötesgående och ställt upp på ett ovärderligt sätt, utan er hjälp hade 

undersökningen inte varit möjlig att genomföra över huvud taget. Till sist vill jag även rikta ett 

tack till mina kurskamrater och min handledare som har bidragit med värdefulla och bra 

synpunkter under arbetets gång.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Sammanfattning.  

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka damfotbollens tidiga utveckling i Luleå. 

De geografiska avgränsningarna i undersökningen avser Luleå kommun. Undersökningens 

avgränsning i tid har varit 1970-1979. Metoden som har använts är dels kvantitativ i syfte att 

kartlägga hur många lag som var aktiva under vilka år. Dels en kvalitativ i form av bland annat 

intervjuer för att ta reda på hur och varför damlag bildades samt vilka utmaningar 

damfotbollen ställdes inför. Resultatet visar att den kvantitativa utvecklingen var brokig, att 

damlagen i de flesta fallen inte bildades av en redan existerande social gemenskap samt att 

både damlag och spelare ofta ställdes inför flera utmaningar, i vissa fall blev damlag direkt 

bortprioriterade till förmån förr herrverksamhet.  

  

Nyckelord: Damfotboll, Fotboll, Luleå, Genus.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Abstract  

The purpose of this essay has been to examine the early development of women’s football in 

Luleå, Sweden. The geographical delimitation Luleå refers to Luleå municipality. The 

delimitation in time is 1970-1979. The method of the study is partly quantitative, in order to 

examine how many teams where active which years, partly qualitative in order to examine 

how and why women’s football teams were founded and what type of challenges the teams 

and players faced. The result shows a motley growth of women´s football teams over the 

period. That the teams rarely or seldom were formed out of already existing social groups. The 

results also show that several of the teams and players faced various difficulties, there are even 

examples of women teams being directly put aside in favor of the men´s team.  

  

Keywords: Women´s football, Women´s soccer, Lulea, Luleå, Gender.  
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1. Inledning.  

Riksidrottsförbundets senaste statistiska rapport, idrott i siffror; vittnar om ett brett 

engagemang inom fotbollen. Med över 400 000 aktiva i tävlingsverksamhet (undertecknad 

inkluderad) är fotbollen den överlägset största idrotten i Sverige. Var man än befinner sig 

tycks det finnas ett intresse och en fotbollskultur. Arbetet med den här uppsatsen har stärkt 

denna uppfattning ytterligare. Norrbotten och Luleå är en region som av naturliga skäl (långa 

vintrar kortare somrar) förknippas främst med vinteridrotter så som ishockey, skidor och 

basket, inte med fotboll. Luleå har haft ett lag uppe i fotbollsallsvenskan endast två gånger, 

senast var säsongen 2002 då Alviks damer spelade en säsong i högsta serien och innan dess 

hade IFK Luleås herrar en säsong i högsta serien 1971. Trots att regionen är svältfödd på 

stora framgångar finns även här ett starkt och brett engagemang som jag har fått ta del av 

både som spelare och nu även i en forskarroll. Att föreningarna har både dam- och herrlag är 

idag mer regel än undantag men bilden hos många föreningar av när och hur deras första 

damlag bildades är inte alltid korrekt. I många fall senareläggs bildandet vilket leder till att en 

felaktig bild får fäste och att denna ”sanning” då cementeras ute i föreningarna. Som en 

person med kopplingar till en av föreningarna uttryckte det:  

”Damfotboll på 70-talet? Omöjligt. Första damlaget i X var någon gång på 80-talet. Inte i  

början av 70-talet. Aldrig.”  

Förhoppningsvis kan detta arbete leda till att vissa föreningar omprövar sin egen 

historieskrivning. En annan förhoppning är att detta arbete inspirerar till ytterligare forskning 

kring idrottshistoria och då lokal idrottshistoria i synnerhet.  

  

1.1 Disposition.  

Under kommande avsnitt presenteras arbetets syfte och frågeställningar, vilka avgränsningar 

och definitioner som gjorts, vilken metod och vilka källor som använts. Här förklaras även 

vilka källor som har valts bort och varför. Kapitlet avslutas med en källkritisk diskussion. I 

andra kapitlet presenteras litteratur och tidigare forskning i ämnet och hur den har varit 

relevant för detta arbete och vad som gör att det här arbetet skiljer sig från tidigare forskning. 

Därefter, i kapitel tre, följer en presentation av de teorier som fungerat som en sorts glasögon 

med vilka en analys och diskussion av det empiriska resultatet möjliggjorts.   
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I kapitel fyra redovisas bakgrunden till ämnet genom en kort beskrivning av hur fotbollen och 

damfotbollen utvecklades i Sverige samt hur fotbollen etablerades i Luleå. Undersökningen 

redovisas i kapitel fem med en kvantitativ kartläggning av utvecklingen av damfotbollen i 

Luleå, vilka sociala gemenskaper som låg till grund för bildandet av damlag samt vilka olika 

utmaningar som mötte de första damlagen. I avsnitt sex diskuteras undersökningens resultat 

och frågeställningarna besvaras. Utifrån arbetets metodval och resultat ges här även förslag på 

fortsatt forskning inom ämnet. Avslutningsvis presenteras källor och bilagor i kapitel sju och 

åtta.  

  

1.2 Syfte och frågeställningar.  

Arbetets syfte är att undersöka damfotbollens tidiga utveckling i Luleå under 1970-talet. 

Frågeställningarna som används för att uppfylla syftet är:  

Hur såg den kvantitativa utvecklingen ut under perioden?  

Vilka sociala gemenskaper låg till grund för bildande av damfotbollslag under perioden?  

Vilka var utmaningarna för lagen och dess spelare?   

  

1.3 Avgränsningar och definitioner.  

Vad menas då med damfotbollens tidiga utveckling i Luleå? Den period syftet anspelar på och 

som har undersökts är 1970-talet. Det var under detta decennium som damfotbollen växte 

fram, inte bara i Luleå utan även i Norrbotten och resten av Sverige. Distriktsmästerskap, 

seriespel och nationella mästerskap etablerades i takt med att damfotbollen blev mer och mer 

inkorporerad i Svenska fotbollsförbundets organisation. På 1980-talet skedde sedan en 

stagnation för utvecklingen.1 Detta gör just 1970-talet till en intressant och lämplig period när 

syftet är att studera damfotbollens framväxt.  

                                                 
1 Olofsson, Eva, Har kvinnorna en sportslig chans?: den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet  

= [Do women have a sporting chance?] : [organized sport and women in Sweden in the 20th century], Univ.,  

Diss. Umeå : Umeå universitet, 1988,Umeå, 1989 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-982. Sid. 

169.  

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-982
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-982
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-982
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-982
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Med Luleå menas Luleå kommun enligt den nu rådande kommunindelningen från 1969.2 

Anledningen till att undersökningens geografiska avgränsning inte är vidare och inte 

avhandlar exempelvis hela Norrbotten har med forskningspraktiska skäl att göra. Ett sådant 

arbete, måhända minst lika viktigt som detta, förutsätter framför allt mer tid och resurser.  

Vad gällande de idrottsliga begreppen används till viss del Olofssons definitioner. ”Med 

damfotboll avser jag fotbollsspel som utövas av kvinnor. Begreppet herrfotboll används på 

motsvarande sätt vid jämförelser mellan kvinnors och mäns fotbollsspel.”3 Tillägg till 

Olofssons definitioner är dels att begreppet damfotboll i den här undersökningen även 

inkluderar fotboll utövad av flickor samt att det är den tävlingsinriktade verksamheten som 

avses. Eventuell korpfotboll under perioden omfattas alltså inte av undersökningen.   

Med gubblag menas fotbollslag bestående av äldre män, uttrycket används av bland annat av 

både Hjelm och Andersson.4 

Användandet av uttrycket damfotboll är inte helt okomplicerat. Kritiska röster menar 

exempelvis att reglerna är samma för herrar och damer och att det därför inte borde benämnas 

annorlunda. Gängse definition för fotboll utövad av kvinnor är dock damfotboll och således är 

det ovannämnda definition som står fast.   

  

1.4 Material och metod.  

För att uppfylla uppsatsens syfte, att undersöka damfotbollens tidiga utveckling i Luleå, har 

först en studie av Norrbottens fotbollsförbunds handlingar varit nödvändig. Eftersom 

fotbollen, precis som idrottsrörelsen i övrigt, är hierarkisk påverkas de enskilda lagen av 

besluten på föreningsnivå. Föreningarna påverkas i sin tur av Norrbottens fotbollsförbund 

som i sin tur påverkas av Svenska fotbollsförbundet som även de påverkas av besluten som 

fattas högre upp i hierarkin av Svenska idrottsförbundet. Så fortsätter det ända upp på 

                                                 
2  http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html 

05-10-15.  
3 Olofsson, Eva, Har kvinnorna en sportslig chans?: den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet  

= [Do women have a sporting chance?] : [organized sport and women in Sweden in the 20th century], 
Univ., Diss. Umeå : Umeå universitet, 1988,Umeå, 1989 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-
982  
4 Hjelm, Jonny, Amasoner på planen: svensk damfotboll 1965 1980, 1. uppl., Boréa, Umeå, 2004. Sid. 23. 

Andersson, Torbjörn, Kung fotboll: den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950, B.  
Östlings bokförl. Symposion, Diss. Lund: Univ., 2002,Eslöv, 2002. Sid 311. 

http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun.html
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regeringsnivå. Arbetets geografiska avgränsning gör att Norrbottens fotbollsförbund är den 

högsta instansen vars källor granskats.   

Genom att undersöka handlingar från Norrbottens fotbollsförbund såsom årsberättelser, 

mötesprotokoll och korrespondens har föreningar med damlag relevanta för arbetet 

identifierats. En så utförlig undersökning som möjligt av de enskilda föreningarnas handlingar 

från tidsperioden har genomförts. En del material har varit relativt lättillgängligt på 

Norrbottens föreningsarkiv, andra föreningar har haft sina handlingar förvarande på de egna 

kanslierna eller hos privatpersoner.  

Även individer knutna till laget eller föreningen har identifierats, exempelvis spelare, 

lagledare eller styrelsemedlemmar. Några av dessa har sedan kontaktats och tillfrågats om de 

har kunnat tänka sig att bli intervjuade. Stort fokus har lagts på att respondenterna inte ska 

känna något tvång att medverka. Respondenten har fått välja plats för intervjun, uppsatsens 

syfte har presenterats och de har fått fråga vad som helst om arbetet. Detta i syfte att skapa en 

trygghet hos respondenten. Frågorna som ställts har varit öppna i syfte att få respondenten att 

uttrycka sig så fritt som möjligt. I de fallen där respondenten av olika praktiska anledningar 

inte har kunnat träffas för en intervju har den istället genomförts över telefon. Målsättningen 

har varit att intervjua minst en person (spelare eller ledare) per förening med anknytning till 

damlagen. Ejvegård (2009) trycker på flera punkter då det gäller intervjuer i forskningssyfte. 

Förutom noggrannhet i vilka man väljer att intervjua, bör forskaren också reservera tid både 

före och efter intervjuerna. Han menar vidare att även kravet på konfidentiell behandling är 

viktigt, uppgifter som exempelvis namn, ålder och bostadsort lämnas således inte ut.5 Vid 

begäran finns denna information bevarad och tillgänglig hos författaren.  

I en del fall har föreningarna som angivits i Norrbottens fotbollsförbunds handlingar inte haft 

något material bevarat från den aktuella perioden. Orsakerna har varit flera. En förening som 

numera inte har kvar någon fotbollssektion hade bytt kanslilokal ett flertal gånger. Varje gång 

rensades handlingar ut tills det inte fanns någonting kvar, varken från fotbollssektionen eller 

den aktuella tidpunkten. En annan förening hade under en period förvarat stora delar av sitt 

arkivmaterial i en container som kom att brandhärjas så illa att alla handlingar från perioden 

förstördes. Ytterligare en förening uppgav att de hade fått sitt arkiv brandhärjat. I andra fall 

hade material helt enkelt inte ansetts värt att bevara av olika anledningar. Om det sedan inte 

finns kvar några muntliga källor i föreningarna från den här tiden är möjligheten att få fram 

                                                 
5 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009. Sid. 53.  
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någon information knapp. Källorna vad gällande föreningarna begränsas då till det som 

angivits i handlingarna från Norrbottens fotbollsförbund. Dessa omständigheter, i 

kombinationen med begränsningen av tid, gör att målsättningen på minst en intervju per 

förening inte har varit helt enkel att uppnå. Eftersom endast fem av nio föreningar har haft 

handlingar bevarade antingen i föreningsarkivet vid Norrbottens arkivcenter, hos de egna 

kanslierna eller i enstaka fall hos privatpersoner, har antalet potentiella respondenter varit få. 

Då några tilltänkta intervjukandidater sedan visade sig vara avlidna, eller av andra 

anledningar inte hade möjlighet att bli intervjuade blev verkligheten att endast fyra intervjuer 

gick att genomföra, vilket givetvis får betraktas som en missräkning kopplat till ambitionen 

att intervjua minst en person per förening plus en med insyn i förbundet. Resultaten av de 

intervjuer som genomförts har dock varit mycket goda  

Förbundets och föreningarnas handlingar tillsammans med intervjuerna ger en bild av både 

den kvantitativa (antal lag och serier) och kvalitativa (upplevelser, utmaningar) utveckling för 

perioden. Då handlingar från Fotbollsförbundet saknas från vissa år har lokaltidningar från 

dessa år använts som komplement för att hitta information om serier, resultat och dylikt som 

hade kunnat finnas i protokoll eller årsberättelser. Bortsett från detta har tidningar inte 

använts. För att kunna göra anspråk på att en typ av källa har granskats krävs en omfattande 

undersökning av materialet från den aktuella perioden. I det här fallet skulle det krävas att 

samtliga upplagor under en 10-årsperiod, från minst två lokala dagstidningar, granskades. 

Kopplat till arbetets syfte och frågeställningar gjordes bedömningen att en sådan arbetsinsats 

inte motsvarade den potentiella vinningen (med tidigare nämnda undantag då övriga 

handlingar från exempelvis förbund saknades). Med det sagt kan en studie av lokalmediernas 

rapportering (alternativt avsaknad av rapportering) kring damfotbollens etablering i Luleå 

fylla ett intressant syfte.  

  

1.5 Källkritik.  

De källor vilka är aktuella för undersökningen är alltså dels protokoll från möten, 

årsberättelser, verksamhetsberättelser, dels intervjuer och i viss utsträckning även tidningar. 

Florén och Ågren förklarar vilka källkritiska aspekter som bör beaktas när skriftliga och 

muntliga källor används. Vad gällande års- och verksamhetsberättelserna, men framförallt 

mötesprotokollen och tidningarna bedöms närhetsfaktorn (hur nära en källa är händelsen i 

både tid och rum) som väldigt hög eftersom de är konstruerade nära inpå händelserna som de 
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beskriver. Norrbottens fotbollsförbunds och de olika föreningarnas handlingar bedöms som 

två oberoende källor eftersom de inte är troligt att den ena bygger på den andra. Vidare är det 

dock inte troligt att skrifterna är helt otendentiösa då de i större utsträckning tycks fokusera på 

positiva händelser än negativa.6 Därmed inte sagt att sanningshalten i det som finns angivet 

bör ifrågasättas, utan snarare krävs en inställning om att dessa berättelser inte förmedlar exakt 

alla händelser under året.   

Florén och Ågren menar vidare att det inte finns någon principiell skillnad mellan en muntlig 

och skriftlig källa ur ett källkritiskt perspektiv. Hur de behandlas är mer ett metodiskt än ett 

källkritiskt problem (se 1.4. material och metod). Händelserna som intervjuerna i denna studie 

berör ägde rum för mellan 45 till 35 år sedan, närhetsfaktorn är alltså inte speciellt stark även 

om berättelserna inte har passerat genom andra än respondenten. Minnet av en händelse kan 

ha förändrats över tiden och är, som Florén och Ågren uttrycker det, ofta förrädiskt.7   

 

2. Tidigare forskning och litteratur.  

Eva Olofsson tar i sin avhandling, Har kvinnorna en sportslig chans?: den svenska 

idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet, upp utvecklingen för kvinnor inom svensk 

idrott med gymnastik och fotboll som exempel. I kapitel 5, fotbollförbundet- kvinnor och 

fotboll, är hennes syfte ”att beskriva och analysera Svenska fotbollförbundets diskussioner 

och beslut om kvinnor och fotboll”.8  I kapitlet får läsaren en tydlig bild av fotbollens 

utveckling i allmänhet och damfotbollens utveckling i synnerhet, främst ur ett nationellt 

perspektiv. Johnny Hjelm (2004) fokuserar i sin studie på samspelet mellan aktörerna 

distriktsförbund, föreningar och spelare. De fem distrikten i studien (med tillhörande 

förening) har valts genom kriterier så som storlek, regional spridning och forskningspraktiska 

förutsättningar. Norrbotten tillhör inte ett av de fem valda distrikten och behandlas således 

ytterst lite. Grannlänet Västerbotten är däremot representerat och många av de farhågor från 

                                                 
6 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006. Sid. 74.  
7 Ibid. Sid. 74.  
8 Olofsson, Eva, Har kvinnorna en sportslig chans?: den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900= 

[Do women have a sporting chance?] : [organized sport and women in Sweden in the 20th century], Univ.,  

Diss. Umeå: Umeå universitet, 1988,Umeå, 1989 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-982. 
Sid. 136.  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-982
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-982
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-982
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-982
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föreningarna där var applicerbara på norrländsk damfotboll generellt således även på lag från 

Luleå.9   

I en artikel från 2004 med titeln ”A Breakthrough: Women’s Football in Sweden” 

sammanställer Olofsson och Hjelm mycket av sin tidigare forskning kring svensk damfotboll. 

De beskriver och förklarar hur damfotbollen växte fram i Sverige mellan 1965 och 1980. De 

undersöker även varför kvinnor började med fotboll och hur deras utövande mottogs av den 

redan etablerade fotbollsrörelsen.10 Likt tidigare forskningen saknas ett regionalt perspektiv 

från Norrbotten.  

Torbjörn Andersson (2002) ämnar med sin avhandling, Kung fotboll: den svenska fotbollens 

kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950, ”att koppla ett helhetsgrepp på förhållandet 

mellan fotbollen och samhället”.11 Även damfotbollen avhandlas till viss del, framförallt 

under mellankrigstiden, ett tydligt fokus ligger dock på herrfotbollen och dess utveckling. I en 

annan bok författad av Andersson och Aage Radman, Från gentleman till huligan?: svensk 

fotbollskultur förr och nu, ligger fokus på att jämföra den tidigare fotbollen och dess 

kulturella yttringar med den som finns idag (läs 1998). Som uttryckt i förordet, ”Var det 

bättre förr eller är fotbollskulturen sig ganska lik trots allt?”12 Även i denna bok får 

damfotbollen vara med på ett hörn, på de sista fyra sidorna i boken görs en jämförelse mellan 

damfotbollens situation i Sverige då och nu.13  

2013 års upplaga av Norrbottens årsbok har temat idrottshistoria. En samling olika artiklar 

beskriver den norrbottniska idrottens utveckling. Även om överhängande del av artiklarna 

berör vinteridrotter finns exempel på bland annat orientering och fotboll. Men inte heller här 

nämns damfotbollen.14 I boken Sunderbyn under 500 år berättar Sven Erik Vikström om den 

idrottsliga verksamheten i det lilla samhället Sunderbyn beläget mellan Luleå och Boden,

                                                 
9 Hjelm, Jonny, Amasoner på planen: svensk damfotboll 1965 1980, 1. uppl., Boréa, Umeå, 2004. Sid. 222. 
10 Jonny Hjelm & Eva Olofsson (2003) A breakthrough: Women's football in  

Sweden, Soccer & Society, 4:2-3, 182-204, DOI: 10.1080/14660970512331390905. Sid. 182.  
11 Andersson, Torbjörn, Kung fotboll: den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950, B.  

Östlings bokförl. Symposion, Diss. Lund: Univ., 2002,Eslöv, 2002.  
12 Andersson, Torbjörn & Radmann, Aage, Från gentleman till huligan?: svensk fotbollskultur förr och nu, B. 

Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1998. Sid. 7.  
13 Ibid. Sid. 159.  
14 Moritz, Per & Landberg Eva (red.), Norrbotten. 2013, [Norrbotten i rörelse], Norrbottens hembygdsförbund, 

Luleå, 2013.  
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tillhörande Luleå kommun. Ett kort stycke berättar om hur det varje sommar på 40- och 

50talet spelades en fotbollsmatch mellan flickor och ”gubbar”.15 Damverksamheten nämns 

inte ytterligare.  

Sammanfattningsvis kan man påstå att litteraturen som behandlar norrbottnisk fotboll i princip 

inte behandlar damfotbollen. De arbeten som behandlar damfotbollen täcker i sin tur inte in 

Norrbotten och Luleå. Det finns alltså en uppenbar kunskapslucka, en vit fläck.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter.  

3.1 Motiv/sociala förutsättningar för bildande av fotbollslag.  

Olofsson hävdar att damfotbollens snabba utveckling till största del har samhälleliga 

förklaringar, inte inom-idrottsliga.  Hon menar bland annat att kvinnors ökade inträde på 

arbetsmarknaden under slutet av 1960- och hela 1970-talet visade vägen och öppnade för 

kvinnor att ta sig in på andra traditionellt manliga områden. Och även om många idrotter 

upplevde en ökning av kvinnliga aktiva under den här perioden var det fotbollen som 

numerärt sett ökade absolut mest. Enligt Olofsson spelar givetvis praktiska faktorer, så som 

kostnad för individer (fotboll är en relativt billig idrott att utöva) och tillgänglighet (tillgången 

på idrottsplatser var god), en betydande roll i att det för många kvinnor blev just fotboll. Men 

hon menar även att en stor anledning till att valet föll på fotboll var det faktum att fotbollen 

var den största ”manliga” idrotten. Om ambitionen var att slå sig in i den i allmänhet 

mansdominerade idrotten skulle det ge störst effekt och tydligast resultat genom fotbollen.16  

Olofsson menar även att om man beaktar den då rådande likhetsideologin som präglade 

jämställdhetsarbetet skulle fotbollens (både uttalade och outtalade) funktion som manlig 

karaktärsbyggare ha motiverat kvinnor ytterligare. Det faktum att hennes respondenter vid 

                                                 
15 Bergsten, Jan, Sunderbyn under 500 år, 1. uppl., Jan Bergsten, Södra Sunderbyn, 2004. Sid. 167.   
16 Olofsson, Eva, Har kvinnorna en sportslig chans?: den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900= 

[Do women have a sporting chance?] : [organized sport and women in Sweden in the 20th century], Univ., 

Diss. Umeå : Umeå universitet, 1988,Umeå, 1989. Sid. 179.  
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intervjutillfällena ofta inte kunde erinra någon av dessa jämställdhetsambitioner som motiv 

för fotbollsutövandet förklarar hon med att det kan vara svårt att själv ange motivet till sitt 

agerande. Vi agerar enligt henne i stor utsträckning i ljuset av rådande ideologier.17   

Hjelm (2004) riktar en viss kritik mot Olofssons teori kring motivet till att kvinnor valde just 

fotbollen. Det han främst ifrågasätter är huruvida kvinnornas ökade förvärvsarbete och 

strävan mot jämlikhet i sig verkligen var anledningen till att de började med fotboll. Hjelm är 

även tveksam till Olofssons teori om att fotbollen valdes framför andra idrotter eftersom 

kvinnorna just ville ta sig in i den mansdominerade idrotten. Han medger dock att kvinnorna 

kan ha påverkats av den rådande tidsandan som uppmuntrade till normöverträdelser inom 

idrotten. 18   

Hjelms teori är att damfotbollslag i störst utsträckning bildades av unga kvinnor som ingick i 

en redan existerande social gemenskap. Det handlar om antingen studentlag, korpfotbollslag, 

handbollslag, flicklag eller ”fotbollsänkor”.  Den sociala infrastrukturen som Hjelm hävdar 

var nödvändig för bildandet av fotbollslag hade vuxit fram mer och mer och bestod av allt fler 

och fler individer som en följd av det ökade behovet av arbetskraft och 

utbildningssatsningarna på 1960-talet. Förutom könsrollsdebatten menar alltså Hjelm att ett 

viktigt skäl till att damfotbollslag bildades var att förutsättningarna för tävlingsidrott i 

allmänhet och lagidrott i synnerhet förändrats på grund av de ökade antalet  

kvinnogemenskaper. Andra teorier som nämns av Hjelm är den så kallade ”spridningsteorin”, 

alltså att historien om tidiga damfotbollspionjärer så som Öxabäcks IF spreds och skulle ha 

inspirerat andra kvinnor runt om i landet. Denna teori kritiserar han dock medvetet då 

exempel i hans forskning tyder på en utbredd ovetskap om Öxabäcks Ifs existens hos 

damfotbollspionjärer runt om i landet.19   

Men är det verkligen så som Hjelm hävdar även i Luleå, att nya damlag växte fram ur redan 

existerande sociala gemenskaper och faller in under någon av de ovan nämnda kategorierna?  

Eller är Olofssons teori, om en slags medveten jämställdhetsagenda, applicerbar?  

  

 

                                                 
17 Ibid. Sid. 179.  
18 Hjelm, Jonny, Amasoner på planen: svensk damfotboll 1965 1980, 1. uppl., Boréa, Umeå, 2004. Sid. 39. 
19 Ibid. Sid. 40, 258.  
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3.2 Genussystemet.  

Yvonne Hirdman (1988) var tidig med att formulera teorin kring genussystemet i Sverige. 

Genussystemet förklaras här som ett slags ordningsmönster för könen. Ett dynamiskt nätverk 

av olika förväntningar, idéer och skeenden som samverkar för att skapa olika 

mönsterbeteenden och en ideal likformighet. Hirdman menar att denna genusordning utgör 

basen för andra ordningar i samhället, däribland den sociala, politiska och ekonomiska. 

Systemet vilar på och upprätthålls av två olika lagar eller principer, den första kallar hon för 

isärhållandets tabu, tanken om att manligt och kvinnligt inte bör blandas. Den andra 

principen benämner hon hierarkin, alltså att mannen fungerar som norm och bilden av det 

manliga är bilden av det normala, det mänskliga.20 Att som kvinna på 1970-talet börja med 

fotboll torde ha inneburit en brytning av både isärhållandets tabu och hierarkin. Går 

utmaningarna för de tidiga damfotbollslagen att koppla till Hirdmans genussystem och dess 

normer? Detta är en grundtanke bakom arbetets sista frågeställning, Vilka var utmaningarna 

för de lag som bildades och dess spelare?  

  

4. Bakgrund.  

4.1 Fotbollens utveckling i Sverige.  

Även om flera olika bollspel har förekommit i olika samhällsskikt i tidigare samhällen är det 

bland forskare vedertaget att dessa sporters samband med det vi idag kallar för fotboll är 

ringa. ”Vår” fotboll, alltså fotbollen vi idag spelar och ser på, har sitt ursprung i England 

under andra halvan av 1800-talet. Inledningsvis spelades fotboll på skolorna för överklassens 

söner men i samband med att the football association (FA) bildades 1863 skedde en spridning 

                                                 
20 Hirdman, Yvonne, Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning, 

Maktutredningen, Uppsala, 1988. Sid 7.  
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till det civila samhället och dess arbetarklass. Redan innan sekelskiftet hade fotbollen spridits 

till en mängd europeiska länder, däribland Sverige.21  

Det var genom gymnastiken, brittiska sjömän och industriarbetare som fotbollen först 

etablerades i Göteborg under sent 1880-tal. Den första matchen mellan två svenska lag 

spelades 1892 i just Göteborg. Nere i södra delarna av Sverige kom influenserna från 

Danmark, i slutet av 1890-talet spelade danska lag uppvisningsmatcher i både Halmstad och 

Malmö.22 I Stockholm började föreningar som Djurgårdens IF och AIK med fotboll först 

under andra halvan av 1890-talet och aktiva kom främst från medelklassen. Det var bland 

annat elever på läroverken, officerare och lärare som sysslade med fotboll. Det första svenska 

mästerskapet i fotboll arrangerades i Helsingborg 1896 och Örgryte IS stod som segrare, 

förutom Örgryte var det dock endast ett lag till som deltog, Idrottens vänner, även det en 

göteborgsförening. Lagen och företrädarna från Göteborg och Stockholm hade skilda 

uppfattningar om hur sporten skulle spelas. Lagen från Göteborg eftersträvade ett mer teknisk 

och tålmodig spel medan Stockholmslagen i regel ville ha högre tempo och mer kraft. 

Splittringen mellan lagen i landets tre storstäder bestod mer eller mindre ända fram till 1924 

då allsvenskan och dess underserier startade. Det var dock inte förrän 1931 som den 

allsvenska segraren även kunde titulera sig svensk mästare.23   

Under 1930- och 1940-talet skedde så den kraftiga utvecklingen som skulle göra fotbollen till 

ohotad nationalsport. Från att ha varit endast en företeelse i de större städerna började det nu 

bildas lag och föreningar även ute på landsorterna. År 1920 fanns det 366 fotbollsföreningar i 

Sverige, 1952 hade siffran stigit till nästan 3000 vilket gjorde Sverige till det tredje 

fotbollstätaste landet i Europa efter England och Luxemburg. Mitten på 1900-talet beskrivs 

ofta som den svenska fotbollens guldålder. Landslagets framgångar vid det olympiska spelen i 

London 1948 och Helsingfors 1952 (guld respektive brons) följdes upp av en silverplacering i 

världsmästerskapet 1958 på hemmaplan i Sverige.24 

Ungdomsfotbollen växte fram som en reaktion på det man under mitten av 1900-talet började 

definiera som ungdomsproblematiken. En ökande ungdomsbrottslighet noterades av samhället 

som även oroade sig för de missförhållanden som fanns i nöjeslivet. Det ansågs viktigt att 

                                                 
21 Olofsson, Eva, Har kvinnorna en sportslig chans?: den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900= 

[Do women have a sporting chance?] : [organized sport and women in Sweden in the 20th century], Univ., 

Diss. Umeå : Umeå universitet, 1988,Umeå, 1989. Sid. 138.  
22 Ibid. Sid 140.  
23 Hjelm, Jonny, Amasoner på planen: svensk damfotboll 1965 1980, 1. uppl., Boréa, Umeå, 2004. Sid. 15. 
24 Ibid. Sid. 16. 
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ungdomarna erbjöds meningsfulla aktiviteter tillsammans med -och under ledning av- vuxna. 

Denna meningsfulla aktivitet var någonting som idrottsföreningarna ansågs kunna erbjuda, 

förutsatt att de ekonomiska stödet ökade. De ekonomiska stöd som föreningarna fick, först i 

form av fritidsgruppbidrag (1954) sedan aktivitetsstöd (1967), byggde på antalet aktiva 

ungdomar och aktivitetstillfällen. Detta skapade ett incitament hos föreningarna att bedriva 

verksamhet som inte bara inriktades på att skapa ett så framgångsrikt seniorlag som möjligt.  

Det blev därmed ekonomiskt viktigt att ha många ungdomar knutna till verksamheten.25  

  

4.2 Damfotbollen i Sverige.  

I samband med första världskriget tömdes de brittiska fabrikerna på män och proffsfotbollen 

var lagd på is. Det var under den här perioden som kvinnorna hade möjlighet att överta inte 

bara arbetet i krigsindustrin utan även fotbollspelandet. Inom fabriksmiljöerna bildades olika 

damlag som till en början mötte herrlag i matcher där publikintäkterna gick till välgörenhet. 

Eftersom matcherna inte fick bli för seriösa och tävlingsinriktade hände det att lagen klädde ut 

sig.26 Dessa influenser letade sig så småningom till andra länder i Europa, däribland Sverige. 

Första fotbollsmatchen för ett damlag i Sverige spelades i Lindesberg 1917. Omkring tusen 

åskådare inbringade knappt 400 kr till IFK Lindesberg. Kort därefter spelades det även en 

liknande match i Gävle. Inför matchen fanns det två sorters förväntan, å ena sidan 

poängterades det i lokaltidning att matchen inte var ämnad att tas på allvar, utan det var det 

komiska inslaget som publiken kom för att se. Å andra sidan uttrycktes en viss nyfikenhet 

över vad damerna faktiskt kunde hitta på. Efter matchen som hade lockat 1700 åskådare 

rapporterades det om en trevlig tillställning, trots att ”cirkusen” som många hade förväntat sig 

uteblev.27  

Damlag fortsatte att bildas runt om i landet, fortfarande med syfte att spela 

välgörenhetsmatcher mot äldre herrlag som kunde generera pengar till välgörenhet och 

                                                 
25 Ibid. Sid. 25.  
26 Andersson, Torbjörn, Kung fotboll: den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950, B. 
Östlings bokförl. Symposion, Diss. Lund: Univ., 2002,Eslöv, 2002. Sid. 310 
27 Ibid. Sid. 312.  
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idrottsföreningarnas kassor. 1917 fanns det långt gånga planer på en första match mellan två 

damlag. Matchen mellan Brynäs och Sandviken som var planerad spelades dock, av någon 

oklar anledning, aldrig.28 Det första mötet mellan två damlag spelades i stället i Stockholm 

1918 mellan Stockholms kvinnliga idrottsklubb och ett lag med spelare från olika 

söderklubbar. Matchen blev mycket uppmärksammad och lockade ungefär 500 betalande 

åskådare. Tidningarnas domar efter matchen var hårda, framför allt Nordiskt idrottslif menade 

att damfotbollen skulle bli den värsta sortens kvinnliga idrott. Sågningen till trots fortsatte 

damfotbollslag att bildas i olika städer samtidigt som röster från både kvinnor och män 

började höjas om en seriös damfotboll. 1921 kom så nyheter från England och fotbollens 

absolut tyngsta instans, FA (The Football Association), som skulle sätta stopp för 

damfotbollens utveckling. Damerna hade börjat spela fotboll i så hög utsträckning att det 

började bli oroväckande, fotboll var ju egentligen ingen sport för damer. Därför hade FA 

förbjudit sina klubbar att låta damer använda planerna. Utvecklingen stannade således av i 

både England och Sverige, välgörenhetsmatcher accepterades fortfarande men det fick inte 

vara tal om tävlingsmatcher mellan damlag.25  

Andersson menar att anledningen till att kvinnorna inte tilläts spela riktiga matcher och 

tävlingar var för att risken då fanns att de skulle uppfattas som riktiga fotbollsspelare. Det 

skulle i sin tur ha en förödande effekt på fotbollens manliga ideologi. Om det visade sig att 

kvinnor kunde spela skulle det ju inte längre, per automatik, betraktas som manligt. 

Välgörenhetsmatcherna mellan damer och de så kallade gubblagen upprätthöll bilden av 

fotboll som en sysselsättning för unga, starka män samtidigt som matcherna också fyllde ett 

viktigt ekonomiskt syfte. Kvinnorna rekommenderades istället att spela ”mer passande” 

lagsporter så som handboll eller korgboll.29  

Det skulle dröja fram till 1950-talet innan det arrangerades fotbollstävlingar riktade även till 

damer. Ett exempel på sådana tävlingar är de korpfotbollsturneringar som under två år 

anordnades av tidningen Västerbottens folkblad 1950 och 1951. Fyra damlag (alla från Umeå) 

deltog och båda åren vann IFK Umeå. Trots att turneringen uppskattades av både publik, 

spelare och medier blev det ingen fortsättning nästföljande år. Ett annat exempel på 

damfotbollstävling är den turneringen som Djurgårdens IF:s supporterklubb bjöd in till 1958 i 

samband med ett Barnens Dag firande i Vasaparken i Stockholm. Idrottskvinnor från DIF, 

AIK och Hammarby IF hade bjudits in och segrade gjorde DIF. Inte heller denna turnering 

                                                 
28 Ibid. Sid. 311. 
29 Ibid. Sid. 319.  
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blev återkommande. Hjelm menar att det inte går att utesluta att det förekom matcher eller 

turneringar på andra håll i Sverige under 1950-talet. Informationen om sådana tillställningar 

är svårfunnen och kräver att lokaltidningar och föreningar undersöks, ett tidskrävande arbete 

om det dessutom saknas indikation om var och när de skulle ägt rum.30  

Fotbollen var i mitten av 1960-talet, med några enstaka undantag, en totalt mansdominerad 

rörelse. All verksamhet inriktades mot män, från ungdomsserier till seniortävlingar. Under 

andra halvan av 1960-talet började så någonting hända. Runt om i landet började damserier 

startas upp. Den första och mest uppmärksammade var den ”damallsvenska” som startade 

våren 1968 i Västergötland. Det var spelarna från Öxabäcks IF som själva tog initiativ till 

serien med sex deltagande lag. Åren efter ökade antalet serier, lag och spelare kraftigt och i 

Sverige fanns det år 1970 728 licensierade damfotbollsspelare.31   

 

4.3 Fotbollen i Luleå.  

Enligt Torsten Viklund ska fotbollens frö i Luleå ha planterats av järnvägstjänstemannen 

Vilhelm Rosén då denna flyttade till Luleå kring 1904. Rosén var fotbollsspelare och hade 

varit aktiv i Stockholmslaget Djurgårdens IF: Han lyckades intressera ungdomar och startade 

upp Luleå fotbollsklubb som tillsammans med IFK Luleå var det aktiva fotbollslagen i staden. 

Matcherna spelades på läroverkets skolgård. Rosén lämnade Luleå redan 1907 och med det 

upplöstes Luleå fotbollsklubb, men under hans tid i staden hade nyheten om fotboll spridit sig 

till andra orter i länet och utvecklingen var snabb. Redan 1917 tillsattes en fotbollssektion i 

Norrbottens idrottsförbund, denna sektion ombildades till ett självständigt 

specialdistriktsförbund den 24e april redan samma år.32  

 Välgörenhetsmatcher mellan dam- och gubblag, likt de som beskrivits i föregående avsnitt, 

förekom även i Luleå under 1940- och 1950-talet. Då spelades varje sommar en match mellan 

                                                 
30 Hjelm, Jonny, Amasoner på planen: svensk damfotboll 1965-1980, 1. uppl., Boréa, Umeå, 2004. Sid. 26-29. 2 
31 Ibid. Sid. 31. 
32 Moritz, Per & Landberg Eva (red.), Norrbotten. 2013, [Norrbotten i rörelse], Norrbottens hembygdsförbund, 

Luleå, 2013. Sid. 13.  
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Sunderbyns gubbar (äldre män med tidigare fotbollserfarenhet) och flickor.33 Premisserna var 

de samma som vid de andra vänskapsmatcherna under den här tiden mellan flicklag och 

gubbar, det var inte ämnat att tas på allvar. Det skulle dröja till slutet av 1950-talet innan ett 

lag från Norrbotten var nära den högsta serien i landet, allsvenskan. 1959 spelade IFK Luleås 

herrlag kval mot Jönköping södra som då besegrade Luleålaget. 1960 skulle en ny chans 

komma för IFK Luleå som nu ställdes mot bland annat Örebro SK och IF Elfsborg som tog de 

bägge allsvenska platserna. Tio år senare, 1970, lyckades till sist IFK ta sig hela vägen till 

allsvenskan efter att ha gått obesegrade genom kvalserien mot Skövde, Landskrona och 

Sandviken. Anmärkningsvärt var att i princip hela spelartruppen bestod av norrbottningar. 

Säsongen 1971 blev dock både den första och hittills enda i högsta serien för ett herrlag.34  

 

 

5. Undersökning. 

 5.1 Den kvantitativa utvecklingen.  

Nedan följer först en kronologisk redogörelse för vilka Luleåföreningar som bedrev 

tävlingsinriktad damfotbollsverksamhet under vilka år samt i vilken omfattning. I slutet av 

avsnittet sammanfattas utvecklingen, bland annat med hjälp av diagram.  

Av Norrbottens fotbollsförbunds handlingar att döma bedrevs år 1970 ingen 

tävlingsverksamhet för damfotboll. I varken årsberättelsen eller styrelseprotokoll nämns 

damfotboll. Gjutarens IF, en förening hemmahörande på stadsdelen Örnäset i Luleå, inledde 

dock redan vintern 1970/1971 en slags bolleksträffar för damer, varje tillfälle avslutades med 

fotboll och i takt med att verksamheten flyttades utomhus våren 1971 växte antalet deltagare 

till upp emot 40 spelare. 35 Detta är den tidigaste angivelsen på damfotboll i Luleå som kom 

att utmynna i tävlingsverksamhet.  

1971 tog Norrbottens fotbollsförbund på prov upp damfotbollen. Det var under ett möte för 

förbundets verkställande utskott och tävlingskommitté det beslutades att en inbjudan till 

distriktsmästerskap för damer skulle gå ut till föreningarna i Norrbotten. Under mötet 

fastslogs att anmälningsavgiften skulle vara 25 kr/lag. Förbundet skulle tillhandahålla DM-

                                                 
33 Bergsten, Jan, Sunderbyn under 500 år, 1. uppl., Jan Bergsten, Södra Sunderbyn, 2004. Sid. 167.  
34 Ibid. Sid. 20.  
35 Intervju, lagledare från Gjutarens IF.  
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tecken, övriga kostnader skulle föreningarna själva stå för.36 Sju lag anmälde sig till denna 

första turnering för damer som spelades i serieform.37 Att DM detta första år spelades i 

serieform gjorde att många föreningar i sina handlingar refererar till det som serien och inte 

turneringen. Förutom Gjutarens IF deltog ytterligare två lag från Luleå, Bergnäsets AIK och 

Gammelstads IF. Utöver ovannämnda Luleålag deltog från övriga länet Bodens BK, SKÖ IF, 

Hornskrokens IF och Sandträsk SK.38 I Bergnäsets AIK:s årsberättelse från 1971 framgår att 

den för året nystartade damfotbollsverksamheten bestod av ca 50 flickor och att de slutade på 

nedre halvan av serien.39 Fotbollssektionens styrelse i Gammelstads IF hade behandlat 

damfotbollen på ett sammanträde redan i februari samma år. I protokollet från mötet framgår 

det att ”om lämplig lagledare-tränare kunde vidtalas så var sektionen positivt inställd till 

damfotboll”.40 I årsberättelsen från samma år konstaterades att damlaget hade slutat på en 

fjärdeplats och att damfotbollen i stort var ett trevligt inslag.41 

Till säsongen 1972 hade antalet anmälda lag ökat från sju till tolv. Lagen var uppdelade på två 

grupper och från Luleå deltog det här året Alviks IK, Gjutarens IF, IFK Luleå, Bergnäsets 

AIK och Gammelstads IF. Gammelstads IF utgick dock under säsongen, någon anledning går 

inte att finna i vare sig förbundets eller föreningens handlingar. Nytt för den här säsongen var 

att det även arrangerades ett DM för juniorlag med nio anmälda lag, från Luleå var IFK Luleå 

enda lag att delta. Från övriga Norrbotten deltog Moskosels IF, Vidsels IK, Storsund, 

Hornskrokens IF, Bodens BK, Kiruna FF, Övertårneå/Kuivakangas BK och Assi IF.42 

 Alviks IK hade startat upp en damverksamhet redan 1971 med cirka 15 spelare men man var 

för sent ute för att anmäla sig till DM och spelade alltså inga tävlingsmatcher första året.43 

Inför säsongen 1972 hade inomhusträning bedrivits hela vintern och premiärsäsongen slutade 

med att man vann serien. En vinst i DM gjorde att man var kvalificerade att spela vidare i SM 

                                                 
36 Protokoll, sammanträde NFF, Vu/Tk. 24/3 1971. § 44.  
37 NFF årsberättelse 1971. Sid. 11.  
38 Ibid. Sid. 11. 
39 Bergnäsets AIK, årsberättelse 1971, fotbollssektionens verksamhetsberättelse.  
40 Protokoll, sammanträde GIF:s fotbollssektion, 23/2 1971. § 3.  
41 Gammelstads IF Verksamhetsberättelse 1971, fotbollssektionen.  
42 NFF årsberättelse 1972. Sid. 13.  
43 Intervju, lagledare från Alviks IK.  
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som vid tiden var en typ av utslagsturnering där lagen från Norrland först ställdes mot 

varandra, där åkte man dock ut redan i första omgången.44  

Även IFK Luleå hade startat upp fotbollsträningar för flickor redan i maj 1971. I 

fotbollssektionens styrelseprotokoll framgår det att intresset har varit mycket stort och 

föreningen deltog alltså med lag både i senior- och juniorserien 1972.45  

Nytt för säsongen 1973 var att det förutom distriktsmästerskap även spelades seriespel för 

seniorer och junior. I senior-DM var tolv lag anmälda, från Luleå deltog Bergnäsets AIK, 

Gjutarens IF, IFK Luleå och Alviks IK. I juniorturneringen var tre av sammanlagt nio lag från 

Luleå, förutom Alviks IK och IFK Luleå hade Notvikens IK ett lag med.46 I Notvikens IK:s 

årsberättelse från 1972 avslutar ungdomssektionen sin rapport med ”Det kanske mest 

glädjande är att vi också har en massa flickor som målmedvetet och intensivt tränar under 

Jan Wiklunds ledning.”47 Stycket vittnar alltså om en damfotbollsverksamhet redan säsongen 

1972, även om tävlingsdebuten för föreningens damfotboll kom först 1973.  

Seriespelet för damfotboll i Norrbotten 1973 bestod för seniorerna av två grupper med sex lag 

i varje grupp. Utöver de fyra Luleålagen som spelade DM var i serien även LAIK/Södermalm 

representerat. Juniorserien bestod av fyra lag, från Luleå deltog IFK Luleå. 48 På hösten 1973 

bildades en damkommitté vid Norrbottens fotbollsförbund. Precis som exempelvis ungdoms- 

och domarverksamheten som hade egna kommittéer skulle nu även damerna ta hand om sin 

egen verksamhet och administrera bland annat damernas ungdomsserier och 

verksamhetsplaner.49  

Inför säsongen 1974 hade antalet lag från Luleå minskat. Alviks IK och IFK Luleå hade båda 

ett senior- och juniorlag. Utöver dessa föreningar hade Gjutarens IF kvar sitt seniorlag och 

Notvikens IK sitt juniorlag.50 LAIK/Södermalms damlag var inför säsongen anmält till spel i 

seniorseriens division 2. En granskning av resultat och tabellen under säsongen visar dock 

inga tecken på att laget faktiskt ska ha deltagit.51  

                                                 
44 Alviks IK, verksamhetsberättelse, damsektionen 1972.  
45 Protokoll, sammanträde IFK Luleås fotbollssektions styrelse. 25/5- 1971 § 7.  
46 NFF årsberättelse 1973. Sid. 45.  
47 Notvikens IK, verksamhetsberättelse, ungdomssektionen 1972, 1973.  
48 NFF årsberättelse 1972. Sid. 13.  
49 Intervju, medlem i Norrbottens fotbollsförbunds damkommitté.  
50 Norrländska socialdemokraten. 24/05, 3/07, 23/08, 1974.  
51 Ibid.  
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Bergnäsets AIK:s fotbollssektion förklarar i föreningens verksamhetsberättelse för år 1973 att 

damfotbollen läggs ner till förmån för en satsning på junior- och ungdomsfotbollen.52 Få 

fotbollsföreningar förklarar varför deras damverksamhet plötsligt upphör och även om 

Bergnäsets AIK:s förklaring inte är längre än en mening är den mer utförlig än vad som går 

att finna hos många andra föreningar.  

1975 hade juniorseriespelet delats upp i tre olika serier med fyra lag i varje. Förutom IFK 

Luleå har även Sunderbyns SK med ett juniorlag och precis som säsongen 1974 bestod 

seniorlagen i Luleå av Alviks IK, IFK Luleå och Gjutarens IF 53. I Gjutarens IF började de 

ideella krafterna i fotbollssektionen få ont om tid, en av föreningens ledare från perioden 

berättar att när dessa nyckelpersoner inte kunde lägga ner samma tid blev det svårt för 

sektionen att hålla igång verksamheten. Fotbollsverksamheten i Gjutarens IF, damfotbollen 

inräknad, lades således ner 1976.54  

Eftersom Gjutarens IF inte längre hade ett damlag var det endast Alviks IK och IFK Luleå 

som var anmälda till seriespelet och DM för seniorer säsongen 1976. Seniorseriesystemet 

bestod det här året av tre serier med sammanlagt 22 lag, fem av lagen kom från Västerbotten.  

Juniorlagen var indelade regionvis i fyra serier. Sammanlagt deltog 24 lag och i  

Luleåregionens serie var Alviks IK, Gammelstads IF, IFK Luleå, Notvikens IK, och  

Sunderbyns SK anmälda.55  

Inför säsongen 1977 hade det skett en drastisk minskning av antalet juniorlag. Från att ha varit 

fem föreningar med juniorverksamhet säsongen innan (högsta antalet under hela 1970-talet) 

var det nu endast IFK Luleå och Sunderbyns SK som hade lag anmälda till antingen DM eller 

seriespel för juniorer. Bland seniorlagen återfanns precis som året innan Alviks IK och IFK 

Luleå.56  

Luleå SK gjorde sin första säsong med damfotboll 1978 då de ställde upp med både ett 

seniorlag i seriespelet och ett juniorlag i DM. Utöver Luleå SK hade även IFK Luleå och 

Alviks IK både ett senior- och juniorlag. Sunderbyns SK ställde också upp i junior-DM.57 

                                                 
52 Bergnäsets AIK, verksamhetsberättelse, 1973. (1731. Vol. 4, AIc.)  
53 NFF tävlingskalender för pojk och flickfotboll 1975. Sid. 66.  
54 Intervju, lagledare från Gjutarens IF.  
55 NFF årsberättelse 1976. Sid. 13.  
56 NFF årsberättelse 1977. Sid. 13.  
57 NFF årsberättelse 1978.  Sid. 12, sid. 44.  
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Alviks IK:s juniorlag var det enda laget från Luleå som var anmält till seriespel detta år, 

övriga juniorlag från Luleå deltog endast i DM.58  

Säsongen 1979 var seriesystemet uppbyggt av tre divisioner. Division 1 var en nationell serie 

med lag från hela norra Norrland, däribland Alviks IK. I de lägre divisionerna deltog IFK 

Luleå och Luleå SK. Samma ovannämnda trio deltog även med juniorlag i antingen seriespel 

eller DM. Utöver dessa tre föreningar hade även en fjärde förening från Luleå 

damverksamhet, Lira BK deltog säsongen 1979 i juniorserien för första gången.59  

Sammanfattas perioden 1970-1979 finner man att den säsong då flest damfotbollslag från 

Luleå deltog i seriespel och/eller DM var 1973, sammanlagt åtta lag (tre juniorlag och fem 

seniorlag) fördelat på sex olika föreningar var under året aktiva (Figur 1).  

 

Säsongen 1973 var även, tillsammans med säsongen 1972, den säsong då flest seniordamlag 

var aktiva. Båda åren deltog fem lag i antingen seriespel och/eller DM. Vad beträffar 

juniorlagsverksamhet var säsongen 1976 den med högst antal deltagande lag. Fem föreningar 

bedrev detta år tävlingsverksamhet för juniorer.  

                                                 
58 NFF tävlingskalender för pojk- och flickfotboll 1978. Sid. 53.  
59 NFF årsberättelse 1979. 
56 Tabell nr 1. Bilagor.  

  

Figur  1 . Antal damfotbollslag i Luleå 1970 - 1979. 
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Föreningen med flest antal säsonger med damfotbollslag under perioden 1970-1979 är IFK 

Luleå med åtta senior- och juniorsäsonger (Figur 2). På andra plats hamnar Alviks IK, även de 

med åtta seniorsäsonger men med tre juniorsäsonger färre än IFK Luleå.  

 

Figur 2. Antal säsonger med damfotbollslag per förening i Luleå 1970-1979.60  

Av de föreningar som hade en damverksamhet under perioden (märk väl att flertalet 

fotbollsföreningar i Luleå inte bedrev någon verksamhet för damer över huvud taget) var Lira 

BK och Luleå AIK/Södermalm de med den mest småskaliga verksamheten, ett lag vardera.  

  

5.2 Vilka började spela damfotboll? Och varför?  

Ur vilken social sammansättning bildades de olika damfotbollslagen i Luleå? Fanns det någon 

typ av gemensam nämnare bland spelarna? I detta avsnitt följer en genomgång av de olika 

lagens bildande, hur den sociala sammansättningen såg ut inom lagen och vilka motiv som låg 

bakom.  

Då Gjutarens IF vintern 1970-1971 startade upp det som senare kom att bli föreningens 

damfotbollslag var det på initiativ av flickvännerna och fruarna till herrlagets spelare. De ville 

                                                 
60 Tabell nr 1. Bilagor.  
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ha någonting att göra en gång i veckan. Med undantag från några enstaka skidåkare var det 

många i laget som saknade erfarenhet av idrottande och huruvida de var medvetna om att det 

skulle leda till någon slags tävlingsverksamhet är oklart. Men deras ”bollekar” utvecklades 

snart till en mer allvarsam sysselsättning.61  

I vissa fall är det svårt att avgöra om det i början var ett flicklag eller damlag föreningarna 

hade, ett exempel ges nedanför.  

 I verksamhetsberättelsen från Bergnäsets AIK:s fotbollssektion från 1971 heter det att ca 50  

”flickor” har utgjort den nystartade damfotbollsverksamheten.62 Det ligger nära till hands att 

utifrån detta dra slutsatsen att det var just flickor och inte vuxna kvinnor som var först med 

damfotboll i Bergnäsets AIK. Formuleringen flickor är dock komplicerad. Eftersom 

Bergnäsets AIK aldrig ställde upp med ett juniorlag i varken seriespel eller DM, utan bara 

hade seniorlag under de tre säsongerna föreningen hade damfotboll, är sannolikheten liten för 

att det var juniorer eller ungdomar författaren till protokollet syftade på. Att ”flickor” snarare 

kan vara synonymt med vad de flesta idag hade kallat för kvinnor (eller inom idrotten damer) 

bekräftas i viss utsträckning vidare i ett protokoll från fotbollssektionens styrelse i IFK Luleå 

från 1971. Där står det att ”flickfotbollsträning” har startat under våren.63 IFK Luleå hade 

under sin första säsong (1972) både senior- och juniorlag för damer, detta gör att det inte 

heller här går att helt utesluta att formuleringen ”flickor” likväl kan syfta på vuxna 

kvinnor/damer.64  Ovan nämnda exempel illustrerar det svåra med att utifrån knapphändigt 

källmaterial kategorisera damfotbollslag som antingen ett flicklag/juniorlag eller 

damlag/seniorlag.  

När Alviks IK började med damfotboll 1971 var det med en grupp på ungefär 15 kvinnor, de 

allra flesta var i tjugoårsåldern och precis som i Gjutarens IF var det endast ett fåtal i laget 

som hade någon tidigare erfarenhet av idrottsutövning. De som hade idrottat tidigare hade 

främst sysslat med skidåkning. Spelarna kom främst från Alvik och de närliggande byarna 

omkring.  Till skillnad från Gjutarens IF var det inte många av spelarna som hade sin partner i 

föreningens herrlag. Istället var den tydligaste gemensamma nämnaren att många av spelarna 

                                                 
61 Intervju, lagledare från Gjutarens IF.  
62 Bergnäsets AIK, årsberättelse 1971, fotbollssektionens verksamhetsberättelse.  
63 Protokoll, sammanträde IFK Luleås fotbollssektions styrelse. 25/5- 1971 § 7.  
64 NFF årsberättelse 1972. Sid. 13.  
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kom från samma område, hade gått i skolan tillsammans och var på så sätt vänner sen 

tidigare. 65  

 En person aktiv inom Norrbottens fotbollsförbunds damkommitté menar att en anledning till 

att många valde damfotbollen var att den erbjöd en gemenskap och ett socialt umgänge (även 

utanför planen) som var svårt att hitta någon annanstans, framförallt ute i byarna. Om det var 

motigt med stöd till damfotbollen bland föreningarna inne i städerna gick det alltid att hitta 

någonting annat att sysselsätta sig med, det fanns helt enkelt fler valmöjligheter där som 

saknades på landsbygden.66  

I Notvikens IK:s årsberättelse för året 1972 berättar ungdomssektionen i slutet av sin 

verksamhetsberättelse att ”Det kanske mest glädjande är att vi också har en massa flickor som 

målmedvetet och intensivt tränar under Jan Viklunds ledning.”67 I nästföljande års 

verksamhetsberättelse för ungdomssektionen rapporteras det att flicklaget avslutade sin 

premiärsäsong med en tredjeplats i serien.68 Att det i Notvikens IK:s fall rör sig om ett 

flicklag/juniorlag finns det inga källor som bestrider. Både klubbens egna handlingar och 

källorna från förbundet och länstidningen från de aktuella åren visar att det aldrig rör sig om 

ett seniorlag i föreningen. Dessvärre berättar inte källorna speciellt mycket annat heller, 

ingenting som förklarar hur eller varför laget bildades finns bevarat.  

Av de övriga föreningarna från perioden är det endast Gammelstads IF som har någon form 

av samtida handlingar bevarade. Men likt Notvikens IK:s fall bidrar dessa källor mer till att 

bekräfta den bild förbundets handlingar ger. Frågan om hur, varför och vilka är även här 

obesvarad. För att få svar på dessa frågor underlättar det om en muntlig källa från föreningen 

finns att tillgå, en som var med och minns. Finns det ingenting i vare sig förbundens 

dokument eller föreningarnas årsberättelser och/eller protokoll som leder en vidare till dessa 

muntliga källor är det svårt att komma vidare och finna svar.   

  

 

 

                                                 
65 Intervju, lagledare från Alviks IK.  
66 Intervju, medlem i Norrbottens fotbollsförbunds damkommitté.  
67 Notvikens IK, verksamhetsberättelse, ungdomssektionen, 1972.  
68 Notvikens IK, verksamhetsberättelse, ungdomssektionen, 1973.  
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5.3 Utmaningarna och motståndet.  

I detta avsnitt redovisas hur damfotbollen med dess lag och spelare kunde möta en mängd 

utmaningar och motstånd, både gemensamt i kontakt med Fotbollsförbundet, inom de egna 

föreningarna och samhället i stort.   

Under en fortbildningskurs för fotbollsledare i Norrbotten 1974 med temat ”Hur göra 

norrbottnisk fotboll bättre?” deltog 23 ledare från länet. Under punkten damfotboll framfördes 

kritik mot att domarna var svaga och uppträdde nonchalant, att damerna ”sidsteppas även 

inom NFF:s (Norrbottens fotbollsförbunds) led”, att damlag har svårt att bedriva verksamhet, 

i synnerhet på gräs och att bristen på damomklädningsrum gör att spelare varken kan byta om 

eller duscha.69  

I en artikel i tidningen Norrländska socialdemokraten från 1975 intervjuas olika ledare och 

spelare inom damfotbollen i Norrbotten. Rubriken lyder ”Damfotbollen- visst har den en 

framtid”. Bland annat Norrbottens fotbollsförbunds damsektionsordförande Yvonne Goldkuhl 

intervjuas. Många punkter från fortbildningskursen som hölls året innan känns igen. Hon 

uttalar sig bland annat kritiskt till att för få damfotbollsmatcher spelas på gräs, och att hon i 

Luleå bara har spelat matcher på grusplaner. Goldkuhl hävdar också att kvalitén på domarna 

generellt är dålig, att de ofta kommer sämre förberedda till damernas matcher än till 

herrarnas.67 En annan ledare uttrycker i artikeln att killarna är det största hotet mot damerna, 

att när spelarna kommer upp i en viss ålder går det inte att kombinera ”grabbar” och fotboll 

vilket gör att många väljer bort fotbollen. Han konstaterar vidare att samma problematik bland 

unga män som spelar fotboll inte tycks excitera i samma utsträckning.70  

Ett talande exempel på hur damfotbollen i början saknade självbestämmande visas i 

Norrbottens fotbollsförbunds årsberättelse från 1973. Där framkommer det att en motion om 

att ändra matchtiden för damfotboll har inkommit. (Damernas matcher spelades till en början 

2x30 minuter med en paus på 10 min71) Motionslämnaren hävdar att damfotbollens 

inkörsperiod nu är över och att matchtiden i de olika åldersgrupperna bör vara lika med 

                                                 
69 Anteckningar, fortbildningskurs, 26-27/4 1974. Sid. 4. (920. Vol. 25. FIVa2.) 
67 Norrländska socialdemokraten, 13/06 1975.   
70 Ibid.  
71 Protokoll, sammanträde NFF, Vu/Tk. 24/3 1971. § 44. 
70 NFF årsberättelse, 1973. Sid. 51.  
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motsvarande på herrsidan. Styrelsen i Norrbottens fotbollsförbund avstryker motionen med 

motivering att distriktet är skyldig att följa Svenska fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser70  

Detta exempel vittnar dels om ett bristande självbestämmande för damfotbollen, dels om hur 

Fotbollsförbundet distanserade damfotbollen från den ”riktiga” fotbollen.   

Men det begränsade självbestämmandet, i kombination med den bland vissa damer upplevda 

oviljan från tidningarna att rapportera från dammatcherna, kan även betraktas som ett 

exempel på hur etablissemanget (Fotbollsförbundets organisation och tidningarna) medvetet 

bromsade utvecklingen för damfotbollen och höll tillbaka den. 72  

Klimatet för damfotbollen varierade kraftigt i de olika föreningarna i Luleå. I Alviks IK var 

det samma individer som var engagerade i både herrsektionen, damsektionen och i klubbens 

styrelse. Det medförde att all verksamhet fick samma förutsättningar och bedrevs på lika 

villkor.73 Att tidigt bilda en specifik sektion för damfotbollen tycks ha haft en betydande 

inverkan. Både Alviks IK och IFK Luleå, föreningarna med i särklass störst framgångar, 

starkast kontinuitet och bredast verksamhet under perioden, var av allt att döma ensamma om 

att ha en damfotbollssektion. Utmaningarna för spelarna i dessa föreningar handlade i större 

utsträckning om attityden mot damfotboll i allmänhet från samhället i stort än från den egna 

föreningen. Som en person från Alviks IK uttryckte det:  

 ”Omgivning i stort (de som inte intresserade sig för fotboll) tyckte att det var gräsligt att 

damerna spelade fotboll. Uppbackningen från byn och klubben var stor. Men många andra 

tyckte att kroppen skulle gå sönder, att det var inget för flickor.”74  

I kontrast till uttalanden och attityder likt ovannämnda finns det enstaka exempel på spelare 

som inte kan erinra någon negativ respons kring sitt fotbollsspelande utan minns en positiv 

accepterande attityd från omgivningen. 75   

Dessa enstaka vittnesmål till trots tyder de flesta uppgifter på att det inte såg lika bra ut i de 

flesta andra föreningarna. Det var inte ovanligt att damlagen fick de sämre träningstiderna och 

                                                 
72 Intervju, medlem i Norrbottens fotbollsförbunds damkommitté.  
73 Intervju, lagledare från Alviks IK.  
74 Ibid.  
75 Intervju, spelare från IFK Luleå.  
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på andra sätt prioriterades bort samtidigt som de förväntades ställa upp med ideellt arbete för 

föreningen.76  

Det kanske tydligaste exemplet på då en förening prioriterar bort damfotbollsverksamheten är 

då Bergnäsets AIK år 1973, efter tre säsonger med damlag till synes helt sonika förklarar att 

damfotbollen avvecklas till förmån för en satsning på junior och ungdomsfotboll 

(underförstått herrfotboll).76 Det skulle dröja nästan tio år tills förening åter bedrev någon 

form av damfotbollsverksamhet.  

 

6. Slutdiskussion.  

Detta arbetat har haft som syfte att undersöka damfotbollens tidiga utveckling i Luleå. Hur 

utvecklingen såg ut rent kvantitativt, alltså vilka lag som var aktiva under vilka år? Vilka 

började spela damfotboll och varför? Vilka utmaningar och problem mötte lagen och 

spelarna? I avsnitten nedan presenteras och diskuteras de olika slutsatserna som har nåtts.  

Avslutningsvis lämnas förslag på fortsatt forskning i ämnet.  

I kartläggningen av den kvantitativa utvecklingen är det två föreningar vars verksamhet 

sticker ut. Alviks IK och IFK Luleå har under perioden överlägset högst antal deltagande lag 

och anledningarna till detta kan vara flera. En gemensam faktor för bägge föreningarna är att 

damerna tidigt fick antingen en egen sektion, kommitté eller ett utskott. Där kunde spelare 

och ledare arbeta med sina frågor samt att det också tog en naturlig plats på dagordningen vid 

föreningarnas årsmöten likställd med exempelvis ungdomssektionen, tävlingsutskottet eller 

motsvarande. Graden av självbestämmande och representation tycks alltså ha varit avgörande 

faktorer för damverksamheten i föreningarna. I Alviks IK:s fall verkar det även som att 

klubbens geografiska läge har utgjort en positiv faktor. Den så kallade ”by-gemenskapen” (att 

alla, mer eller mindre, känner alla) i kombination med det begränsade utbudet av andra 

sysselsättningar gjorde att det dels blev svårt för herrarna i föreningen att prioritera bort 

verksamheten för sina systrar/döttrar/gamla klasskamrater/grannar osv. Dels var det inte så 

mycket annat att välja på om man som kvinna ville ingå i en gruppgemenskap och träna.  

Det som i den här undersökningen talar emot denna by-teori (att damfotbollslag från mindre 

samhällen/byar har bättre förutsättningar än damfotbollslag från städer) är exemplet med 

                                                 
76 Intervju, medlem i Norrbottens fotbollsförbunds damkommitté. 
76 Bergnäsets AIK, verksamhetsberättelse, 1973.  
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Sunderbyns SK. Förutsättningarna för damfotboll i Sunderbyn torde ha varit snarlika de i 

Alvik, ändå etablerades där aldrig någon seniorfotboll för damerna och juniorfotbollen 

överlevda endast fyra säsonger.  

Sammanfattningsvis är den kvantitativa utvecklingen för damfotbollen i Luleå brokig och står 

således i kontrast till utvecklingen i övriga landet som beskrivs av Olofsson. Antalet lag från 

Luleå i slutet av 1970-talet är till exempel färre än 1973.   

Kopplat till Hjelms teori om att redan existerande sociala gemenskaper utgjorde grunden för 

bildande av damfotbollslag stämmer det i fallet med Gjutarens IF:s damlag. I och med att 

laget främst bestod av fruar och flickvänner till herrlagets spelare går de under definitionen 

”fotbollsänkor”. Av de övriga kategorierna (studentlag, korpfotbollslag, handbollslag och 

flicklag) går det med säkerhet endast att koppla Notvikens IK:s lag till kategorin flicklag. Hos 

de övriga föreningarna vars källmaterial tillåter en analysering av den sociala gemenskaperna, 

Alviks IK och IFK Luleå, tycks uppstarten ha skett utan en redan existerande gemenskap.  

Olofssons teori om att det fanns en slags medveten jämställdhetsagenda som motiverade 

damerna att börja med just fotboll går i detta arbete inte att styrka. Motivet till att spela fotboll 

tycks ha varit en önskan om att tillhöra en gemenskap, att helt enkelt hitta på någonting med 

andra inom idrottens ramar. Inte att bryta sig in i en mansdominerad rörelse. Olofsson menar 

förvisso att det kan vara svårt att själv ange motivet till sitt agerande och enligt henne agerar 

vi i stor utsträckning i ljuset av rådande ideologier. Måhända att så även är fallet för 

respondenterna i detta arbete. Något konkret jämställdhetsfokus kopplat till spelarnas motiv 

till fotboll går dock inte att finna.  

En stor del av de utmaningarna som damfotbollslagen och spelarna mötte går att koppla till de 

två lagarna/principerna i Hirdmans genussystem. Isärhållandets tabu, alltså tanken om att 

manligt och kvinnligt inte bör blandas, yttrar sig tydligt när omgivning i samhället opponerar 

sig mot att damer spelar fotboll. Fotboll är någonting manligt och eftersom kvinnor inte är 

män upplevs det som onaturligt när kvinnorna spelar fotboll. Fotboll och kvinnor är helt 

enkelt två olika delar som inte passar ihop. Denna tanke rättfärdigade vidare den 

diskriminering som många damlag upplevde då de tilldelades sämre träningstider, få matcher 

eller träningar på gräs eller inte gavs samma möjlighet att duscha och byta om på vissa 

anläggningar.  

Genussystemets andra princip hierarkin, att mannen fungerar som norm och att bilden av det 

manliga är bilden av det normala, visar sig tydligt i dem enstaka fall då föreningar helt 
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prioriterade bort damverksamheten till förmån för herrverksamhetens fortsatta utveckling. 

Bilden av damfotbollen som någonting som ändå inte hörde hemma, någonting onormalt 

rättfärdigade satsningar på den ”riktiga” fotbollen.  

Bilden av manligt och kvinnligt, samt svårigheten i att blanda dessa visar sig också i det att 

många damspelare valde bort fotbollen när de träffade en partner. Antingen var du en kvinna 

och hade pojkvän, eller så spelade du fotboll. Att spela fotboll och samtidigt vara kvinnlig 

tycktes alltså vara en svår kombination för många damer samtidigt som män hade enklare att 

kombinera den manligt kodade fotbollen med att ha flickvän eftersom det inte fanns något 

motsatsförhållande mellan rollerna.  

  

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning.  

Kopplat till arbetets metodval torde en undersökning och granskning av mediernas attityd 

under perioden ge en ny och intressant infallsvinkel på ämnet. Även en breddning av de 

geografiska avgränsningarna, från Luleå till att exempelvis även innefatta övriga Norrbotten, 

skulle bidra till ny kunskap.  

Detta arbete har endast fokuserat på tävlingsfotbollen, en ny ingång vore att undersöka 

korpfotbollens framväxt och betydelse.  
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8. Bilagor.  

  

  

Fotbollsföreningar och deras damverksamhet (senior och/eller junior) 1970-1979.77  

  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  

Alviks IK      S  S, J  S, J  S  S, J  S  S, J  S, J  

Bergnäsets AIK    S  S  S              

Gammelstads IF    S  S        J        

Gjutarens IF    S  S  S  S  S          

IFK Luleå      S, J  S, J  S, J  S, J  S, J  S, J  S, J  S, J  

LAIK/Södermalm        S              

Lira BK                    J  

Luleå SK                  S, J  S, J  

Notvikens IK        J  J  J  J        

Sunderbyns SK            J  J  J  J    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
77 NFF årsberättelse 1971,1972,1973,1976,1977,1978,1979, NSD 24/5, 3/7, 23/8 1974. NSD 13/6 1975.  
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Intervjumall.  

Grundmall, frågor varierar i stor utsträckning beroende på samtalet.  

Hur började du med fotboll? / Hur kom du i kontakt med fotbollen?  

  

  

På vilket sätt blev du engagerad i damfotbollen? (vilken roll hade du?)  

  

  

  

Varför tror du att det bildades ett damlag i just *förening*?  

  

  

  

Kände spelarna i laget varandra innan de blev lagkamrater? På vilket sätt?  

  

  

  

Hur skulle du vilja beskriva reaktionen från omgivningen (i och utanför föreningen)?  

  

  

  

Fanns det några skillnader mellan damlaget och herrlaget i föreningen? I så fall vilka?  

  

  


