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1 Inledning  
 
Historieämnet har alltid varit en intressant del för mig. Särskilt när det handlar om 

idrottshistoria, då jag själv är intresserad av idrott. Området idrottshistoria var inget jag själv 

fick någon del av i min egen undervisning när jag gick i skolan. Dock tror jag att det kan 

finnas plats för idrottshistoria i skolan och koppla till det centrala innehållet och ämnets syfte 

i historia för grundskolan.  

 

Historieämnet i sig berör elever på olika sätt. När jag gick i skolan tänkte jag inte att det var 

särskilt viktigt att förstå något som hänt bakåt i tiden, vad spelade det för roll för mig i dagens 

läge, tänkte jag. Den uppfattningen tror jag att en del elever idag kan besitta i dagens skola. 

Eleverna behöver förstå och tänka kring historiska händelser som har påverkat hur vårat 

samhälle faktiskt ser ut idag.  

 

Den här studien handlar om idrottshistoria och hur det kan användas i undervisningen. I 

läroplanen under historieämnets syfte beskriver Skolverket (2018), följande att ’’eleverna 

skall utveckla sina historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors 

levnadsvillkor och värderingar.’’ Samt att’ ‘undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att 

tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förstående för nutiden.’’ Det är två 

exempel där den svenska idrottshistorien kan kopplas till historieämnets undervisning.   

 

Jag har alltid varit intresserad kring hur det sett ut i den svenska historien när det handlar om 

fotboll. Den manliga fotbollen har jag en bra kunskap om, det är dock sämre med den 

kvinnliga, vilket också är intressant för mig, men det har aldrig varit något jag själv fördjupat 

mig inom. Därför kommer studien behandla hur det har sett ut i Sverige historiskt sett kring 

likheter och skillnader inom svensk fotbollshistoria och se vad som ligger till grunden för hur 

det ser ut idag historiskt sett, för kvinnorna inom fotbollen. Inriktningen i min studie är 

damfotbollen, för att se hur den fick fart inom svensk fotboll för att bli det den är idag och vad 

vi som lärare kan använda oss av i skolan. Studien kommer främst att fokusera på den första 

officiella damfotbollsklubben i Sverige, Öxabäcks IF. Jag är själv från Ullared, inte långt ifrån 

Öxabäck, vilket gör ämnet intressant då jag även är intresserad av lokalhistoria. Det är därför 

intressant att se hur, för min del lokala historia kan användas och hur det generellt går att 

använda sig av lokal idrottshistoria 
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som en framtida lärare med eleverna. Studien har en litteraturundersökning kring hur den 

svenska damfotbollen tog fart, vilken påverkan Öxabäcks IF hade, hur fotbollen historiskt sett 

förändrats till det den är idag samt hur lärare kan använda damfotbollshistorien i skolan för att 

undervisa kring kriterier ur ämnets syfte och det centrala innehållet. I studien följer sedan en 

reflektion kring hur klubbens historia kan användas i skolan som ett område inom svensk 

idrottshistoria. Reflektionen kommer vara kopplat till ämnets syfte och det centrala innehållet 

där även könsroller behandlas, hur könsrollerna förändrats i svensk idrottshistoria inom 

fotbollen som idag kan hjälpa oss att förstå hur och varför det ser ut som det gör inom den 

svenska damfotbollen idag.  

 

1.1 Problemformulering  
 

Som blivande lärare i ämnet historia anser jag det ibland svårt att veta hur lärare ska lära 

eleverna om olika ämnen och begrepp. I skolverkets läroplan (2017) står det att ’’eleverna ska 

lära sig om vad som gjorts historiskt sett till vad som ligger till grund för hur det ser ut i vår 

värld idag’’. Lärare har sedan i uppdrag att bestämma vad som ska användas för att eleverna 

ska uppnå det lärandet. Jag är nyfiken angående hur vi kan använda oss av Öxabäcks 

idrottshistoria i undervisningen. Vad har hänt i svensk idrottshistoria som gör att det ser ut 

som det gör idag i samhället och hur det såg ut förr mellan män och kvinnor inom fotbollen? 

Enligt skolverket (2018) ska eleverna lära sig hur det sett ut i Sverige mellan synen på 

könsroller och jämställdhet. Jämställdhet och könsroller anser jag vara tunga begrepp och 

svåra att förklara för eleverna. Kan det vara lättare att förklara begreppen för eleverna med 

hjälp av Öxabäcks berättelse i den svenska idrottshistorien, där det förklaras om kvinnornas 

framfart inom svensk fotboll historiskt sett och deras påverkan på hur det ser ut idag?  

 
Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att undersöka hur Öxabäcks IF och damfotbollen i allmänhet har en 

plats i svensk idrottshistoria. Hur damfotbollen mottagits i samhället historiskt sett och vad 

som förändrats. Studien kommer även närmare undersöka damfotbollens skapande och 

framfart i Sverige och vad damfotbollen gjort för att det ser ut som det gör idag i Sverige 

kontra kvinnor och män i fotbollen. Syftet är tillslut att sammanfatta och redovisa exempel för 

hur lärare kan använda Öxabäcks historia i undervisningen för att undervisa i ämnet historia  
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 om Sveriges syn på kön, jämställdhet och villkor för kvinnor och män. För att kunna använda 

Öxabäcks historia i skolan behöver Öxabäcks berättelse kunna placeras i historieämnets 

centrala innehåll och syfte. Studien tar avstamp från historieämnets centrala innehåll och syfte 

ur Skolverkets läroplan (2017). Öxabäcks historia placeras ur det centrala innehållet i 

kontinuitet och förändring i synen på kön och jämställdhet, samt hur historia påverkat vilka 

villkor vi har idag. I läroplanen (2017), står det under historieämnets syfte att eleverna ska 

lära sig om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor. Eleverna ska också få en 

överblick om hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och 

kulturer.  

 

Utifrån mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar:  

 

- Var kan Öxabäcks historia placeras i historieämnets centrala innehåll och syfte?  

 

- Hur kan Öxabäcks historia användas i undervisningen?  

 

- Varför kan Öxabäcks historia användas i ämnet historia? 
  

 

1.2 Avgränsningar  
 
Studien har sin utgångspunkt i befintlig litteratur. Studien är främst byggd på material som 

belyser Öxabäcks IF. Då det inte finns tillräckligt med litteratur kring enbart laget Öxabäcks 

IF används även litteratur som berör frågan om svensk damfotbollshistoria i allmänhet. Det 

används således även litteratur som berör sport, könsroller, damfotboll och svensk 

idrottshistoria överlag. Allt material avgränsas utifrån studiens nyckelord där allt material 

hålls inom samma ramar för vad som berör denna undersökning.  

Det finns inga konkreta avgränsningar när det kommer till årtal för referenserna då studien 

berör både dåtid och nutid samt att det inte finns tillräckligt många referenser som behandlar 

Öxabäcks IF för att endast välja ett visst material inom vissa årtal. Eftersom det inte finns 

gediget med litteratur kring Öxabäcks IF är det svårt att skapa en helbild om deras påverkan 

vilket får vara i åtanke, avgränsningen blir då att använda den litteratur kopplat till innehållet 

som i allmänhet belyser de viktigaste delarna som studeras utifrån Öxabäcks IF.   
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1.3 Disposition  
 
Uppsatsen är indelad i olika kapitel, varje kapitel beskrivs nedan:  

 

1. Här startar studien med uppsatsens inledning. Problemformulering, syfte, 

frågeställningar, metod och disposition beskrivs.  

 

2. I kapitlet beskrivs och diskuteras metoden för uppsatsen. Hur uppsatsen genomförts 

och vilken analytisk metod som använts. Litteraturen beskrivs hur den analyserats för 

att kunna uppnå ett resultat samt vilka urval som gjorts för att kunna genomföra 

arbetet. 

 

3. Här reflekteras det genom en teoridiskussion om ämnet. I kapitlet beskrivs även 

tidigare forskning, där den fakta som beskrivs är sådant som kan användas i skolan 

och grunda sig på ämnets syfte och centrala innehåll.  

 

4. I kapitlet beskrivs en berättelse om Öxabäcks If och även urplock ur damfotbollens 

historia i stort genom den litteratur som valts ut för användning i skolan. Den fakta 

som anses legitim att använda för att lära ut det som valts ifrån det centrala innehållet 

och ämnets syfte presenteras och beskrivs i större grad än den tidigare forskningen.  

 

5. I kapitlet beskrivs det var Öxabäcks historia kan placeras i ämnets syfte samt centrala 

innehåll och varför det kan placeras där, hur Öxabäcks historia kan användas i 

undervisningen och varför Öxabäcks historia kan användas i ämnet historia.   

 

6. Kapitlet sammanfattar studien och resultatet diskuteras.  

 

 
 
 
 
 
 

4 
 



2 Metod 
 
Studien kommer att visa hur svensk damfotbolls idrottshistoria där Öxabäcks IF framförallt 

behandlas, kan användas i undervisningen som framtida lärare. Studien tar avstamp från det 

centrala innehållet och ämnets syfte där damfotbollens idrottshistoria kan användas till att 

undervisa för eleverna. Det centrala innehållet i skolverkets läroplan (2017), som studien tar 

avstamp från är: kontinuitet och förändring i synen på kön och jämställdhet samt hur historia 

påverkat vilka villkor vi har idag.  

 
Fortsättningsvis tar studien avstamp i ämnets syfte för historieämnet ur skolverkets läroplan 

(2017), i att eleverna ska lära sig om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor. 

Eleverna skall också få en överblick om hur kvinnor och män genom tiden har skapat och 

förändrat samhällen och kulturer.  

 

Studien baseras på litteratur som berör svensk idrottshistoria inom damfotbollen. Studien är 

en litteraturstudie för att det anses ge mest information om det som undersöks. Det hade varit 

väldigt intressant att intervjua någon som spelat i laget, men en litteraturstudie ger den bredd 

av material som behövs för att skapa en uppfattning och berättelse om Öxabäcks IF. När 

relevant litteratur lokaliserats kommer litteraturen läsas igenom för att finna material som kan 

användas i skolan för att knyta ihop med det centrala innehållet och ämnets syfte. Materialet 

presenteras och beskrivs hur det kan användas i skolan för att undervisa till eleverna genom 

en resultatdel och sammanfattning där frågeställningarna övergripande besvaras. 

 

3 Lärandeteori  
Den lärandeteori som används i studien är Vygotskijs lärandeteori. Vygotskijs lärandeteori 

kan fungera för att visa hur eleverna kan lära sig något i skolan i historieämnet med hjälp av 

svensk damfotbollshistoria. Om det går att koppla till en lärandeteori ger det mer stöd till att 

användandet av Öxabäcks historia faktiskt skulle fungera i skolan. Jag har därför valt att 

använda mig av Vygotskijs lärandeteori att placera in i området då jag anser att Vygotskijs 

teori skulle kunna fungera i studiens inlärningsområde till eleverna.  
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Det förespråkas inte att Vygotskijs lärandeteori är den korrekta eller den som är bäst,  

men teorin passar bra in på det valda området.  

 

Illeris (2005, s.15-17) förklarar Vygotskijs lärandeteori. Vygotskijs lärandeteori grundar sig 

inom att människans lärande är till stor vikt för människors utveckling. Människor utvecklas 

och lär sig saker med tiden som är nödvändiga för välbefinnandet. Lärandet anses grunda sig i 

det sociala och samhälleliga. Lärandet kommer i samspel med andra och vi lär oss genom 

andra, t.ex. lärare som medierar kunskap till eleverna genom undervisningsmaterial. 

Mediering är något som sker när eleverna lär sig något, något som medierar kunskap. När 

eleverna läser en text sker en lärandeprocess som är själva medieringen mellan texten och 

eleven. Vi kan lära oss genom ett direkt socialt lärande eller ett indirekt socialt lärande när vi 

ser hur andra uppfattar något och lär oss av det. 

 

Illiers (2005, s.132-133) sammanfattar hur Vygotskijs teori om lärande fungerar. Teorin anser 

att lärande sker i sociala samspelsprocesser. Processerna sker när människor samspelar med 

varandra genom att kommunicera på olika sätt, det sker även i samspel med något materiellt, 

som en text eller en film. Det sker även genom samhälleliga processer då det sker lärande 

genom att besöka t.ex. en plats och tillslut sker även lärande genom själva socialisationen där 

vi genomgående lär oss av varandra av dåtid, nutid och framtid. Processerna kan fungera på 

olika sätt med tanke på faktorerna som påverkar. Hur det fungerar spelar roll ut ett 

lärandeperspektiv. Faktorerna som har betydelse för processen är, förmedling, upplevelse, 

imitation, verksamhet och deltagande. När det kommer till lärandet i denna teorin har det 

blivit mer fokuserat till samspelsprocesser, där kommunikationen mellan individer ligger till 

en viktig del för lärandet. Det sociala lärandet är mest förknippat med deltagande ifrån båda 

parter och handlingar parter emellan, där mening och identitetsutveckling är viktigt.  

 

Hermansson Adler (2014, s.40) förklarar på sitt sätt Vygotskijs tanke om hur eleverna lär sig. 

Läraren kommunicerar med eleverna utifrån sina kulturella erfarenheter och för vidare sin 

kunskap till eleverna. När eleverna stöter på problem i sitt lärande agerar läraren och hjälper 

till för att föra eleven framåt till en ny möjlighetszon. Genom lärarens samarbete med eleven 

kan eleven utvecklas och föras framåt i sitt lärande. I möjlighetszonen kan eleven lära sig  
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genom att själv arbeta tills eleven stöter på ett nytt hinder. Eleven startar själv tills den stöter 

på hinder, där får eleven hjälp av läraren genom samarbete och kommunikation för att sedan 

kunna arbeta självständigt igen.  

 

Begreppet socialisation inom teorin handlar om att eleverna lär sig hur samhällets normer sett 

ut och framförallt hur normerna råder i dagens samhälle. Eleverna lär sig också om hur 

strukturerna ser ut inom något i samhället och skapar sig en överblick samt blir en del av 

samhället. Mycket lärande finns i socialisationen, där det alltid sker ett lärande. Socialisation 

går inte alltid rakt fram, den möts av hinder på vägen där människor kan få ett nytt sätt att 

exempelvis se på normer och samhället. I dagens samhälle som är utvecklat finns ett större 

spelrum för samspelsfaktorerna mellan individer. Vi kan lära oss på nya sätt som vi inte 

kunde förr och därför kan denna teori utvecklas. Teorin ligger till grund för arbetet. Sista 

kapitlet kommer försöka sammanväva teorin med fakta om damfotbollen och 

frågeställningarna för att kunna visa hur det genom teorin går att bedriva ett lärande om 

svensk damfotbolls idrottshistoria. Även var det kan placeras i det centrala innehållet, vad för 

fakta som kan användas och hur framtida lärare kan undervisa om Öxabäcks historia, 

förhoppningsvis med hjälp av denna lärandeteori. Ur teorin kommer lärandet användas som 

handlar mycket om kommunikation, sampel mellan elev och lärare, samt samspelet mellan 

eleverna själva. Utomstående faktorer är något som även kommer försöka att användas ur 

teorin i att besöka historiska platser samt ur ett lärarperspektiv ge eleverna frågor och hjälp 

som kan föra eleverna framåt i sin inlärning av temat.  

 
 
3.1 Tidigare forskning 
 
Andreasson (2006) tar i sin bok upp hur könsrollerna speglas i den svenska damfotbollen. Det 

beskrivs också hur damfotbollen har kämpat sig fram genom åren och vilka motgångar som 

kommit eftersom att det handlar om kvinnor som spelar fotboll. Andreasson tittar även 

närmare på fotbollen ur ett feminint och maskulint perspektiv för att bevisa skillnader inom 

t.ex. resurstillgångar, hur kvinnornas fotbollsspelande prioriteras, löneskillnader och 

uppmärksamhet i samhället.  
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Svensson och Oppenheim (2015) beskriver hela Öxabäcks IF:s damlags historia ifrån 

bildandet till vad kvinnorna i slutändan blev för svensk idrottshistoria. Det beskrivs även hur 

dem mottogs i samhället och på vilka sätt pressen beskrev dem. Spelarporträtt finns med i 

boken och andra personer som var viktiga för klubben.  

 

Hjelm (2004) beskriver olika damlag som haft en roll inom svensk damfotbolls historia. 

Öxabäck tillägnas ett kapitel där lagets uppstart beskrivs och hur det i allmänhet gick till när 

svensk damlagsfotboll fick sitt genombrott och hur det sedan utvecklades.  

 

Bengtsson och Glanell (1998) gör en överblick över den svenska damfotbollen genom 25 år, 

från starten och framåt. Utvecklingen beskrivs genom åren där de stora aktörerna får plats i 

boken. Öxabäck finns med och det beskrivs i stort om klubben och vilka framsteg dem gjorde 

för den svenska damfotbollen.  

 

Olofsson (1989) belyser i sin avhandling om kvinnorna har en sportslig chans. Ett kapitel i 

avhandlingen handlar om damfotbollen. Det förklaras att fotboll endast är en manlig aktivitet.  

Hur damfotbollen organiserats, vilka beslut som påverkat, vilken kvinnosyn fotbollförbundet 

haft, där kvinnornas framgångar inte belysts lika mycket som männens under en lång tid, samt 

vilken syn det funnits på kvinnlig och manlig fotboll ifrån fotbollförbundet. Olofsson belyser 

även vilka kommentarer som sagts kring damfotboll, att det inte är riktig fotboll, att damernas 

fotbollsspelande inte betyder lika mycket som männens fotboll, vilket värde damfotbollen har 

i samhället samt vilken utveckling damfotbollen haft genom åren.  

 
4 Berättelsen om Öxabäcks IF 
 
För att sätta studien i ett större sammanhang kommer här framförallt Öxabäcks historia 

beskrivas, samt urplock ur den svenska damfotbollshistorien i stort. Det kommer vara historia 

som berör syftet och frågeställningarna. Studien har som grund hur Öxabäcks 

damfotbollshistoria kan användas i ämnet historia inom skolan som utgångspunkt. 

Utgångspunkten kommer beskrivas övergripande genom tidigare forskning som gjorts inom 

ämnet. Öxabäcks IF:s påverkan på förändrade könsrollsmönster och varför damfotboll går till 

något som börjar behandlas seriöst förklaras övergripande genom tidigare forskning, där det  
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som beskrivs är historia som kan användas i en framtida roll som historielärare. Det är ett 

urplock ur Öxabäcks historia som kan användas i skolan. 

 

4.1 Laget skapas  

 
Kvinnofrågan hade under den första halvan av 1900-talet debatterats flitigt. Värderingar om 

att kvinnorna fortfarande skulle sköta om barnen och hemmet levde kvar. I början av 1900-

talet ville kvinnorna skapa liknande allmänna rättigheter som männen, vilket skapade 

motstånd. Kvinnorna ansågs inte vara lika fysiskt starka som männen, vilket var ett stort 

argument. Kvinnorna ville skapa bättre rättigheter inom exempelvis arbetsuppgifter, där 

människor ansåg att kvinnorna inte var kapabla till vissa typer av arbeten samt utbildning, 

vilket männen tidigare haft större förmåner inom. Under femtiotalet fanns fortfarande 

liknande värderingar kvar och det kan spegla sig inom fotbollen. Kvinnorna skulle sköta om 

barnen och hemmet medans männen kunde prioritera arbetet. Wikander och Manns (2001, s. 

148-149). 

 

Under 1960-talet fanns det ’’genuskontrakt’’ där ett av kontrakten var husmoderskontraktet. 

Kontraktet gick ut på att kvinnorna skulle föda och vårda barn, vilket ansågs vara en 

kvinnlighetstribut. Samtidigt skulle kvinnorna klara av sitt yrkesliv vilket gjorde det svårt för 

dem. Männen hade en auktoritet i samhället inom exempelvis politiken och arbetsmarknaden. 

Det var en svår sits att vara kvinna och bryta sig ur mönstret, därför går det att förstå att som 

kvinna börja spela fotboll under denna tiden inte skulle vara en enkel sak att göra. Det fanns 

sysslor under 60-talet som ansågs vara antingen kvinnliga eller manliga sysslor, vilket går att 

koppla till att männen ansågs kunna spela fotboll, medans kvinnor inte skulle aktivera sig 

genom något fotbollsspelande, för det var en manlig aktivitet. Under slutet av 1960-talet 

började jämlikhetskontraktet växa fram vilket skulle innebära att sysslorna blev gemensamma 

och det skulle genom det bli mer jämställda förutsättningar för män och kvinnor, vilket var en 

positiv sak och kan ses som början till ett jämställt samhälle. Det går att tyda under denna 

tiden när Öxabäcks damlag kom att startas upp att det fanns skillnader mellan män och 

kvinnor i samhället om vad könen ansågs skulle göra. Eftersom vissa plikter och normer 

berodde på vilket kön du tillhörde och vad som var typiska kvinnligt och manliga sysslor var 

något viktigt i samhället. 
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Det går att koppla till idrotten om vad som ansågs vara kvinnlig och manlig idrott under 

denna tiden, där fotbollen inte ansågs som en kvinnlig aktivitet. Maktutredningen (1990, s. 

87-95).  

 

Kvinnor som spelade en organiserad fotboll var det inte många som kunde tänka sig. 

Fotbollen var en manlig sport som inte var gjord för kvinnor. Kvinnorna hade annat de skulle 

sköta och att spela fotboll var inte en av aktiviteterna som ingick i samhället för kvinnorna 

under denna tiden, fram tills den kvällen då kvinnornas fotbollshistoria skulle skapas genom 

några damer från Öxabäck. 

 

Öxabäcks resa började med att fyra kvinnliga vänner från Öxabäck under 1966 tillsammans 

skulle åka till Borås för att dansa. Under en av kvällarna tog en av kvinnorna upp förslaget om 

att de skulle bilda ett fotbollslag. Det finns inga bevisliga faktorer om varför förslaget togs 

upp, men kvinnorna var intresserade av idrott och motion där det skulle vara passande med ett 

fotbollslag på landsbygden, då det inte fanns tillgång till andra sporter samt att männen hade 

en fotbollsplan i byn som skulle kunna användas. Det var många kvinnor i Öxabäck och runt 

Borås som arbetade på en stor textilfabrik där det endast var kvinnliga anställda, vilket gjorde 

det möjligt att skapa ett damlag och snabbt sprida ryktet. Tidigare hade kvinnorna endast 

spelat inofficiella matcher mot andra lag bl.a. bestående av äldre gubbar. Nu ville dem dock 

skapa något officiellt med upplagda träningar och riktiga matcher mot andra lag. År 1966 

skapas Öxabäcks IF då dem fått med sig tillräckligt med spelare ifrån sin arbetsplats och 

hembygd som kunde tänka sig ställa upp och spela. Hjelm (2004, s. 51). 

 

Att starta ett kvinnligt fotbollslag på den tiden var inte något som gjordes med enkelhet. 

Kvinnornas initiativ mottogs inte positivt ur allas perspektiv. Under tiden var det herrlaget i 

Öxabäck som var stoltheten i bygden. När kvinnorna kom med förslaget till styrelsen att dem 

ville bilda ett damlag var styrelsen skeptisk. Det äldre gardet av män i styrelsen såg inte 

särskilt positivt på förslaget. Männen kunde inte se det framför sig att kvinnorna skulle spela 

’‘riktig’’ fotboll. Förslaget gick dock igenom, troligtvis för att kvinnorna kände människorna i 

styrelsen privat. Förslaget fick ett genomslag och damlaget kunde bildas, kvinnorna fick dock 

klara sig på egen hand där herrarnas ekonomi gick först och kvinnorna fick lösa allt själva 

utan hjälp ifrån klubben i sin uppstart som fotbollslag. Hjelm (2004, s.53). 
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Att vara det första riktiga damlaget i Sverige gjorde det självfallet svårt att hitta motståndare, 

vilket Öxabäck till en början hade det svårt med. I början mötte laget endast andra damlag 

som inte var på den nivån av seriositet som Öxabäck själva ville vara och motståndarna  

bestod även av män som spelade på fritiden. Kerstin Larsson, som var en av spelarna i laget, 

valde därför att kontakta en journalist för att sprida deras intresse, vilket också genomfördes. I 

den lokala pressen beskrevs laget som ett bra initiativ, men det var inte bara positiva toner. 

Laget beskrevs också som oseriöst och kvinnorna blev missförstådda i pressen där det skrevs 

skämtsamma saker om spelarna. I den lokala pressen ställde de sig frågande till vilken man 

som skulle vilja supporta laget och det ritades även förlöjligande bilder om damlaget i 

tidningarna. Kvinnorna ville förmedla att det var orimligt att bara männen skulle spela fotboll 

på riktigt, det borde kvinnorna som var intresserade också kunna göra. Hjelm (2004, s.54). 

 
4.2 Uppmärksamheten i media  

 
När kvinnorna fått tillåtelse att starta upp laget var nästa steg att skapa en spridning för att 

motståndarlag skulle bildas. Ett till steg var att bli erkända i samhället, vilket inte skulle vara 

lätt, då många var skeptiska till damfotbollen. Kvinnorna nämndes i media, men det var inte 

alltid en positiv bild som beskrevs. Öxabäcks damlag fick plats i flera tidningar och artiklar 

under den tiden i exempelvis expressen, Göteborgs tidning och Borås tidning. Det nämndes 

att publiken inte skulle komma till matcherna för fotbollen, utan bara för att kunna titta på 

damer. Fotbollen beskrevs som något opassande för kvinnor och det var inte alla i Öxabäck 

som var stolta för att damfotbollen tagit fart där. När Öxabäck spelat en match mot 

Djurgården, som var ett av damlagen som startades upp efter Öxabäcks genomslag, år 1968, 

skrev expressen i en artikel att matchen borde slutat lika eftersom att Djurgården ’’visade upp 

så mycket ögonfröjd’’. I slutet av artikeln korades även matchens snygging på planen. Det 

kommenterades ofta kring skillnader mellan dam- och herrlagsfotboll, samt att kommentarer 

kring utseende var vanligt förekommande när det gällde bevakningen på Öxabäcks IF i början 

av fotbollsåren för laget. Svensson och Oppenheim (2015, s.129). 

 

Till en början förekom ständigt jämförelser mellan kvinnorna och männen inom fotbollen och 

även i det vanliga livet när kvinnorna börjat spela fotboll, vilket kan påvisa vilka skilda  
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förhållanden som förekom. Det skrevs att damerna spelade fotboll medans männen fick sköta 

hemmet, vilket beskrevs som väldigt ovanligt för den tiden och något som inte borde 

förekomma. Det skulle vara tvärtom. Även ifall kvinnorna spelade en bra fotboll och hade 

stora framgångar lyftes tränaren stort i laget, vilket var en man, som den största faktorn till  

framgångarna. Det var hans förtjänst att kvinnorna var så duktiga, för det var inte kvinnornas 

förtjänst att dem kommit långt i fotbollen. Svensson och Oppenheim (2015, s.130–131). 

 

När kvinnorna skulle iväg och spela fotboll tolkades det ur samhällssynpunkt på ett visst sätt, 

vilket var talande för tiden. Det var det tvivel i hemmet när mamma skulle iväg och spela 

fotboll. Vem skulle laga maten, vem skulle sköta barnen, tvätta och städa? Det var bilden som 

beskrevs utåt sett. Dock beskriver Anneli Andelén, som spelade i Öxabäcks IF att männen 

efter en tid ofta var behjälpliga och accepterade deras fotbollsspelande när männen förstod 

vilken betydelse den hade för kvinnorna, vilket inte alltid var det som beskrevs för 

allmänheten. Det var just personerna bakom tidningarna som ofta gav en fel bild av spelarna, 

anser Anneli. Hon kallades för bl.a. bondmoran, hemsamariten och hemmafrun i pressen. 

Närliggande serviceanläggningar utnyttjade även Öxabäcks IF. Hotell och restauranger gick 

ut med reklam, exempelvis ’’det räcker inte med att mätta sig med kvinnliga ben under 

matchen, här finns en god lunch innan’’ och ’’ett bra ställe för eftersnack om tjejerna’’. 

Wegerup (2005, s.112–113). 

 

Med tiden som gick blev det mer fokus på fotbollen kvinnorna spelade, i tidningarna. Till en 

början var det fokus på kvinnornas kvinnlighet, men medans åren gick fick fotbollen som 

borde vara i fokus mer plats, istället för sexistiska utlåtanden i pressen. Laget fick utmärkelser 

som årets prestation i Sjuhäradsbygden och blev omskrivna även utanför Boråstrakten. 

Mycket bakom denna nya attityd mot kvinnorna kan varit alla framgångar, när Öxabäck var 

bäst i Sverige fanns det inte mycket utrymme till att klanka ner på Öxabäcks IF. Svensson och 

Oppenheim (2015, s.132). 

 

När Öxabäcks IF spelade sin premiäromgång mot Hyssna fanns det stort intresse från media, 

ett sådant intresse hade inte funnits innan. I den lokala pressen beskrevs matchen som ett 

folknöje. Samtidigt bevakade också Tv, radio och rikspress damfotbollspremiären. Det 

populära tv-programmet ’’sportspegeln’’ hade även ett inslag om damfotbollspremiären.  
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Publikens reaktioner, samt lagens och spelarnas prestationer var det som var i fokus, några 

oseriösa kommentarer eller utseendekommentarer förekom inte alls i samma utsträckning 

längre. Hjelm (2004, s.57). 

 

4.3  Praktiska förutsättningar  
 
Att som kvinnor starta ett fotbollslag på 60-talet var inget som kunde göras utan vissa hinder. 

Praktiska förutsättningarna för att kvinnor skulle kunna börja spela fotboll inte var särskilt 

välkomnande och behjälpliga. Männen har under två århundranden spelat en officiellt 

organiserad fotboll. Den beskrevs redan från början som en lagidrott som var gjord för män 

där kallblodighet och driftighet var två av ledorden. När en sport beskrivs med dem orden gör  

det att fotbollens genusspecifika innehåll grundar sig för män. Fotbollen blev och var en sport  

för män där denna sysselsättning skulle utveckla männen, där fotbollen vilade på en 

maskulinitet. Andreasson (2006, s.147–148). 

 

Den svenska damfotbollen fick sitt genomslag 1960, innan hade den endast varit dominerad 

av män och de tidigare kvinnliga försöken till en uppstart hade ignorerats, förlöjligats och 

motarbetats. Tillslut kunde den svenska damfotbollen organiseras, dock under två krav vilket 

gjorde att kvinnorna fortfarande var långt ifrån männens status inom fotbollen. Det första 

kravet var att damfotbollen skulle styras av det svenska fotbollförbundet. Det andra kravet var 

av svenska fotbollförbundet att det inte skulle finnas några kommittéer inom den svenska 

damfotbollen. Därigenom kunde inte damfotbollen expandera och störa herrfotbollen något 

nämnvärt. Besluten gjorde att damernas prestationer inte fick stor tid i rampljuset och 

resurserna som fanns gick mest till herrfotbollens favör. Andreasson (2006, s.147–148). 

 
De ekonomiska förutsättningarna var betydligt mindre för kvinnorna. Kvinnor som spelar i 

allsvenskan har ofta ingen lön eller en väldigt liten lön. Herrarna i allsvenskan kan tjäna upp 

mot 50 000 i månaden medans vissa damer tjänar 2000 i månaden genom att spela fotboll.  

Fotbollslagen från små orter har det oftast ännu svårare ekonomiskt till skillnad ifrån lag i 

storstäder. Öxabäcks If som kommer ifrån det lilla samhället Öxabäck i Marks kommun fick 

det tillslut för svårt att hänga med ekonomiskt med lagen ifrån storstäderna. Med tiden blev 

damernas spelupplägg allt mer likt herrarnas. Det var uppbyggt som ett seriesystem där de 

stora lagen låg i de högsta serierna. Naturligt fick dem mer understöd ekonomiskt med tanke  
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på att det var stora städer och lagen ifrån mindre samhället föll ner i seriesystemen, vilket 

drabbade Öxabäcks IF. Duktiga spelare från exempelvis Öxabäck som ville spela högre i 

seriesystemet sökte sig då naturligt till bättre klubbar högre upp i systemet som befann sig i  

storstäderna. Där bildades en hierarki, med lag från småstäderna i botten av näringskedjan. 

När en spelare blev tillräckligt bra plockades spelaren av ett lag högre upp i seriesystemet 

som hade större ekonomiska muskler. Därför blev det också svårt att sportsligt komma ifatt 

för Öxabäck som låg på landsbygden. Andreasson (2006, s. 148–149). Bengtsson och Glanell 

(1998, s.10). 

 

4.4  Damfotbollens bemötande i samhället   
 

Idrott i största allmänhet är historiskt sett en verksamhet skapad av och för män, där 

kvinnorna inte haft någon stor roll. När tävlingsidrotten tog fart var den byggd på ett manligt 

utövande, där den beskrevs genom rivalitet och tuffhet. Den typiska lagidrotten för män 

grundar sig också kring vissa könsrollsmönster. Männen har underliggande faktorer när det 

kommer till lagidrott som att de vill se ut på ett visst sätt, har prövningar för att kilas in i laget 

som bygger mycket kring våld och hårdhet, vilket inte ses som typiskt kvinnobeteende. 

Bilden av att idrotten och lagidrotten är baserad på maskulinitet gör att kvinnornas intresse 

och prestationer inte alltid får en rätt tolkning eller den uppmärksamhet som förtjänas. 

Kvinnorna har också mötts av olika motstånd för sitt lagidrottande där det talats om att det 

inte varit medicinskt, moraliskt eller estetiskt korrekt. Andreasson (2006, s.22–23). 

 
Ur en intervju med en fotbollsspelande kvinna förklarar hon att familjelivet kan ändras om det 

ska satsas på fotboll. Att skaffa barn, som en kvinna anses göra, hinns inte alltid med eftersom 

att kvinnorna då behöver ett uppehåll ifrån fotbollen, vilket inte männen behöver. Kvinnorna 

förknippar sig dock själva som fotbollsspelare, vilket är ett framsteg då endast männen ofta 

identifierat sig själva som fotbollsspelare förr. Andreasson (2006, s. 152–153). 

 

Fotbollen har ofta dominerats av männen sedan sportens start. Kvinnorna får inte heller någon 

större plats i böcker om fotboll. Olofsson har kikat på vad som nämnts om kvinnor i 

litteraturen och det är ingen som nämner att kvinnor inte förekommit i fotbollens värld under 

en längre tid. Det nämns inte heller att kvinnor idag spelar fotboll i många länder världen över 

eller att det är en av kvinnornas idag, mest populära aktiviteter i Sverige. Olofsson (1989, 

s.144).                                                          14 



En bild som var vanlig vid svenska skolgårdar på 40-talet innan svensk damfotboll tagit fart 

var att killarna spelade fotboll medans tjejerna hoppade rep. Uppdelningarna var tydliga och 

aktiviteterna ungdomarna använde sig av berodde på vilket kön du tillhörde. En kille som stod 

med ett hopprep eller bytte bokmärken med någon fanns inte på kartan. Det var så 

fördelningen såg ut på den tiden. Öxabäcks har haft en stor betydelse för svensk damfotbolls 

historia och för att förändra denna bild som beskrivs ifrån 40-talet. När kvinnor tidigare blivit 

nedtryckta i sina försök till att spela fotboll kom Öxabäck med en stor och viktig 

genomslagskraft. Öxabäcks framfart på scenen gjorde att en boll sattes i rullning. Flera 

kvinnor över landet hoppade på tåget efter att ordet om Öxabäcks damlag spred sig genom 

landet och matcher kunde börja anordnas. Den första landskampen för Sverige spelades 1970 

mot Danmark där laget var betonat av spelare ifrån Öxabäck. Damfotbollen var ett välkommet 

tillskott för den svenska verksamheten enligt Tore Brodd, som var generalsekreterare i det 

svenska fotbollförbundet, vilket är ett nytt förhållningssätt till damfotbollen som inte fanns 

tidigare. Bengtsson och Glanell (1998, s.4-7).  

 

Många kvinnor kan dock känna sig frustrerade över damfotbollens status. Den anses inte alls 

lika hög i samhället som männens fotboll. De får inte samma uppmärksamhet och då sänks 

även marknadsvärdet på klubbarna vilket gör det svårt ekonomiskt. Kvinnorna vill se att 

fotbollförbundet satsar mer på damernas fotbollsutveckling samt villkor och inte lägger sitt 

mesta fokus på herrarna, vilket är en bild som fortfarande lever kvar idag, det ska dock 

tilläggas att den blivit bättre, men den är långt ifrån ifatt. Andreasson (2006, s. 154–155). 

 

Damfotbollen har ett annat värde för svenska fotbollförbundet jämfört med herrfotbollen, 

även ifall det inte vill visas utåt. Olofsson pratade med mannen som var generalsekreterare för 

fotbollsförbundet under den tiden och påvisar att generalsekreteraren inte har några 

kommentarer till att det någonsin diskuterats i förbundet, om värdet för damfotbollen. 

Generalsekreteraren menar att folk kan sitta på olika uppfattningar om värdet för 

damfotbollen men att utåt sett strävar dem efter att dam- och herrfotboll skall besitta ett lika 

värde. Om svenska fotbollförbundet skulle föredra en dam- eller herrseger i fotbolls VM blir 

svaret att det är bättre ekonomiskt med en seger för herrarna. Men om ekonomin inte skulle 

spelat in som den gör hade ett dam-guld varit lika välkommet. Förbundet ger inte 

damfotbollen någon större beröm i sina årssammanfattningar. När året ska summeras börjar  

det alltid med hur det varit för herrarna. Inte ens när damerna vann EM-guld nämns dem i den  
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första sammanfattningen för året. Fotbollsförbundet tycks inte berömt damerna fram tills 1989 

när det hade gått sämre för herrarna, som en tröst i den bittra stunden. Olofsson (1989, s157-

158). 

 

4.5 Mot nya tider  

 
Kvinnans roll i svensk idrottshistoria och inom svensk damfotbollshistoria har med åren blivit 

bättre, från att kvinnorna har haft det tufft genom historien. Exempelvis ur ett Halländskt 

synsätt förklaras det att kvinnan fått en större plats inom Halländsk idrott och att den 

jämställda idrotten håller på att utvecklas. Kvinnorna ska ingå i beslutande organ inom 

idrotten, valberedningen ska bestå av jämnt antal män och kvinnor, andelen kvinnliga tränare 

ska växa och det lades en betoning i Halland av vikten att både män och kvinnor är med och 

utvecklar idrotten, där fotbollen har en stor plats. Hallands idrottshistoria (1993, s.22). 

 

Damfotbollens utveckling kan upplevas bra för kvinnorna som spelar fotboll, men på pappret 

är den fortfarande långt ifrån herrarnas. Under intervjuer med damfotbollsspelare säger 

spelarna att dem upplever damfotbollen som att den växer och utvecklas. Vilket är helt 

korrekt. Idag finns det mycket mer kvinnliga lag än tidigare och utvecklingen för 

damfotbollen går framåt inom spelet. Dock finns det andra bitar som fortfarande har långt 

kvar i utvecklingen när det kommer till ekonomi, resurser, träningstider, plantillgänglighet 

och fortfarande än idag, platsen i media. Det går framåt, men inte tillräckligt snabbt. Det är 

framförallt villkoren för dam- och herrfotboll som fortfarande skiljer sig mest. Även ifall ett 

damlag spelar i en högre serie inom en klubb får kvinnorna sämre träningstider och resurser. 

Ingen kan idag förutspå om damfotbollen kommer att verka på samma nivå som herrfotbollen 

i framtiden, det skiljer mycket i deras villkor och villkoren kommer antagligen även i 

framtiden att skilja, som det fortgår idag. Olofsson (1989, s.171-172).  

 

Det finns jämförelser mellan dam och herrfotboll, vilket förekommit ofta. Det är i grunden 

samma sport, dock är jämförelser svåra att bortse ifrån. Damernas variant av fotboll anses 

vara lite annorlunda. Den anses vara ärligare och snällare. Dam och herrfotboll är utåt sett 

samma sport, men den utövas på olika sätt eftersom den utövas mellan olika kön. Det anses 

också vara mindre prestige inom damfotbollen. En annan positiv sak är att Sveriges bästa  
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spelare ofta återfinns inom landets liga, vilket inte är fallet i herrfotbollen. Där spelar 

ekonomin en stor roll. År 1973 spelades Sveriges första officiella damlandskamp och samma 

år blev även damernas SM i fotboll officiellt, vilket var ett stort framsteg och något som 

Öxabäcks IF i grunden legat bakom. Bengtsson och Glanell (1998, s.8). 

 

Damlandslaget skördade framgångar efter att det bildats. Laget bestod givetvis i början av 

många spelare från Öxabäcks IF, som var det mest dominerande laget i svensk fotboll. Det 

främsta året var 1984, då Sverige knep sitt första guld i EM. När fotbollen gick framåt på 

landslagssidan med ett vunnet mästerskap, fick den stor spridning i landet och intresset växte. 

Många damklubbar började bildas och allt fler tjejer började spela fotboll. Publiken började 

också den att växa, eftersom att det gick bra för damerna. Det kan ses som starten för vad det 

svenska damlandslaget är idag. Damerna har alltid varit med uppe i toppen och idag ser vi 

fram mot damlandslagets mästerskap där kvinnorna vuxit i samhället i acceptans och 

beundran genom åren för sina framgångar, där vi idag är stolta över vårt landslag. Bengtsson 

och Glanell (1998, s.10). 

 

Det fanns vissa anledningar som gjorde att damfotbollen kunde växa i Sverige. När svensk 

damfotboll var framme vid år 1980 var deras fotbollsframtid i ett bra stadie, både kvalitativt 

och kvantitativt, där det fanns vissa faktorer som låg bakom. En av anledningarna var att 

damfotbollen växte för att kvinnorna ville slå sig in och sätta en kil i den mansdominerande 

sporten. Även att den växte genom ’’samhälleliga’’ faktorer. Det kan dock undersökas 

ytterligare hur spridningen gick till genom ’’spridningsteorin’’. Teorin är väl använd och 

grundar sig på aktörerna i svensk damfotboll och vilken betydelse de första lagen hade. 

Teorin kan i mycket kort förklaras med att några kvinnor tog tag i saken och skapade ett 

damfotbollslag där andra kvinnor såg upp till dem och tog efter. Hjelm (2004, s.39–42). 

 

Öxabäck spelade en viktig roll för denna teorin. Laget var ansiktet utåt inom PR under de 

första åren. Dock kan en svaghet här anses vara att andra lag som bildades under denna tid  

inte alls visste om att Öxabäcks IF fanns. Det finns en hypotes om att damfotbollslag bildades 

genom gemenskaper på arbetsplatser, idrottsföreningar eller genom utbildning, oftast av yngre 

kvinnor. Infrastrukturen hade förbättrats och underlättat för dem som ville bilda ett damlag. 

Under 1960-talet fortlöpte diskussioner om könsroller. Nu kunde kvinnor uppmuntras till att 

göra handlingar som var normöverskridande, både i och utanför idrotten. Hjelm (2004, s.39–

42).                                                               17 



 

Mycket som gjort genomslaget möjligt grundar sig på kollektiva gemenskaper och 

normbrytare. För att spela fotboll krävs det att ett visst antal personer har ett gemensamt 

intresse och känner att dem är ett kollektiv. Träningar ska genomföras, matcher ska spelas och 

andra lag ska bildas för att kunna spela matcher. Allt samverkar i ett kollektiv, från ledare till 

funktionärer. Kollektivet finns ofta där innan laget bildas. Det kan vara ett kompisgäng eller 

människor med ett gemensamt intresse som fotbollen. Det var ofta kvinnogemenskaper som 

bildade damfotbollslagen. När kvinnor samlades genom olika samlingspunkter som idrott, 

arbete eller utbildning gjorde att de bildade ett kollektiv och ur kollektivet bildades damlag. 

Innan 1960-talet när damlagen började växa fram fanns det inte tillräckligt med 

kvinnogemenskaper, vilket gjorde att det var svårare att bilda damfotbollslag och därför fick 

det aldrig någon riktig genomslagskraft. Det är något som skulle kunna förklara damlagens 

svårigheter till att slå igenom innan 1960-talet. Hjelm (2004, s.42). 

 

Det fanns en viss samverkan med den könsrolls- och jämställdhetsdebatt som fanns på 60- 

och 70-talet med damlagens framkomst. Det finns en samverkan mellan normbrytarens 

agerande genom att under en viss period bryta normer gör att det med tiden accepteras som 

normalt. Om det ska bli accepterat beror dock på hur starka människorna är som bryter 

normen, fallet i att kvinnor ska spela fotboll, samt hur resursstarka dem är. Även att den norm 

som brutits med målet att få damfotbollen accepterad, att besitta styrkan att behålla 

brytningen för att göra det accepterat för allmänheten, samt få stöd från allmänheten. För att 

Öxabäck lyckades slå igenom fick kvinnorna bitarna på plats, med kollektivet, stödet i sitt 

normbrytande och tillgång till resurser. (Hjelm, s.45). 

 
För att sammanfatta det paradigmskifte som idrottsrörelsen arbetade med under 1990-talet 

kommer här en kort redogörelse. Skiftet skulle arbeta för att kvinnorna skulle börja synas mer 

inom idrotten. Tidigare årtionden var det främst männen som fått publicitet för sina  

idrottsmeriter. Damerna hamnade ofta i skymundan och det framstod mer betydelselöst ifall 

en kvinna gjort en stark idrottsprestation, vilket nu skulle ändras. Kvinnorna skulle få mer 

plats i rampljuset och bli mer framträdande och accepterade inom idrotten. Skiftet ville också 

skapa en bättre bild av att kvinnor skulle haft ett svårt förhållande till idrotten. Det som  

framlyftes var att kvinnorna inte skulle ändra på sig för att skapa ett bättre förhållande till 

idrotten, utan att idrotten skulle förändras för att skapa ett bättre förhållande till kvinnorna. 
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Innan hade det varit fokus på kvinnornas oförmåga till att klara av vissa sporter som männen 

sysselsatte sig med, vilket blir fel i praktiken med tanke på männens och kvinnornas 

skillnader. Kvinnorna skulle nu kunna idrotta på sina egna villkor. Olika idrotter har genom 

åren alltid konstruerats för männen, nu skulle dem sedan ändras om för att möta kvinnornas 

behov på ett bättre sätt och göra deras idrottande mer funktionellt för dem, vilket får ses som 

något positivt. Larsson (2001, s.201). 

 
 
Idag finns inte det framgångsrika damlaget kvar i Öxabäck utan bara ett herrlag, men det lilla 

landsbygdsamhället har levt kvar och kulturen har levt vidare efter att den svenska 

damfotbollen fått sin start här på 60-talet. Öxabäck är fortfarande idag en liten by med en 

affär, en kyrka, en skola och tre aktiva idrottsföreningar. Det är svårförstått att Öxabäck var 

starten på dagens damfotboll som bedrivs i Sverige idag. Idag finns det ett herrlag som 

befinner sig i det lägre seriesystemet, men något damlag lever tyvärr inte kvar. Det närmsta 

damlaget finns i Örby som härstammar ifrån Norrby, vilket är ett större och attraktivare 

samhälle. Öxabäck ser ingen anledning till att klättra i seriesystemet på herrsidan, utan trivs 

bra med att hembygdslaget ligger på övre halvan i en lägre serie, vilket lockar ortsborna till 

matcherna. Andra små samhällen runt Öxabäck har sina lag i samma serie, vilket gör att 

publiken kommer för att kolla på alla derbyn som spelas. Klubben har som motto att killarna 

ska spela för att det är roligt och trivas i klubben. Det finns ingen ekonomisk ersättning för 

spelarna, det enda är att dem ibland bjuds på olika saker, precis som när det en gång begav sig 

med damerna, för att hålla humöret och trivseln uppe. Svensson och Oppenheim (2015, s.143-

149) 

 

Anledningen till att damfotbollen upphört i Öxabäck idag handlar om olika faktorer. Dels 

finns inte de ekonomiska tillgångarna som behövs till att driva ett elitlag i Öxabäck. Tillslut 

kan det sammanfattas som att det blev för tufft att hålla en elitklubb högt i seriesystemet från 

ett sådant litet samhälle som Öxabäck är. I takt med att damfotbollen i byn gick sämre började 

inte heller fler tjejer att spela fotboll i klubben. Kvinnor som var duktiga kunde istället söka 

sig till andra lag direkt som låg högre upp i seriesystemet och då är det svårt att starta igång 

hjulet igen och börja om. Större klubbar i större städer lockade tillslut mer när dem nu  

kommit ifatt och väl förbi Öxabäck som tillslut inte hade något annat val än att lägga ned, då 

det inte går att driva ett lag utan tillräckligt med spelare eller intresse. Idag är det endast ett  
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mycket härligt minne, som aldrig kommer försvinna, säger Öxabäcks Bengt Bengtsson, som 

var ordförande under Öxabäcks storhetstid. Bengt Bengtsson säger att det i längden inte blev 

hållbart för en klubb ifrån landsbygden som Öxabäck. När kostnaderna skenar iväg utan att 

det kompenseras med intäkter ifrån publik och annan sponsring går det inte att hänga med 

längre. Svensson och Oppenheim (2015, s.143-149). 

 

Öxabäcks damlag har dock genomgående haft en positiv betydelse för samhället, även ifall 

det inte lever kvar idag. Öxabäck fick en fin idrottshall trotts sitt, till ytan, lilla samhälle. Den 

idrottshallen fick Öxabäck genom damlagets storhetstid och det är en mycket fin tillgång även 

idag. Lagets storhetstid skapade en kultur och ett litet kändisskap för samhället, ett rykte som 

skapades 1960 och fortfarande lever kvar än idag. Under sommaren kan det fortfarande 

komma turister till Öxabäck för att titta på den legendariska Hagavallen och även kika i 

museet där Öxabäcks damlagshistoria finns väl bevarad. Om det inte varit för damlaget hade 

nog inte bygden växt eller uppmärksammats alls, tror Bengt Bengtsson. Det är en historisk 

händelse för hela Sverige som fortfarande lever kvar än idag och lockar det 

fotbollsintresserade folket. Det har inte flyttat in mer folk till byn men befolkningen har varit 

densamma sedan fotbollslagets start, det är säkert att fotbollens påverkan gjort att människor 

stannat kvar i byn. Utan fotbollen hade nog inte många människor bott kvar i Öxabäck idag, 

tror Bengt. Svensson och Oppenheim (2015, s.143-149). 

 

Den historiska delen lever fortfarande kvar i bygden. Öxabäck har fortfarande tredje flest SM-

guld i Sverige och bygden är fortfarande starkt förknippad med svensk idrottshistoria.  

Fotbollshistorien i Öxabäck uppmärksammas dock inte alls på den nivån som den skulle 

kunna göra. Det är ett kulturarv som borde få en större plats. Ett kulturarv som borde 

uppmärksammas mer, likt hur kyrkor och andra historiska symboler synliggörs. Vasaloppets 

arena som är ett kulturarv som synliggjorts inom idrotten får också mer uppmärksamhet och 

besök, vilket borde kunna skapas även i Öxabäck. Marks kommun borde kanske göra ett 

försök till att skapa något liknande i Öxabäck om den svenska fotbollshistorien. Där kan det 

skapas en historia och visas ur ett historiskt perspektiv både om damfotboll, Öxabäck och 

Marks kommun, vilket hade gynnat hela bygden. Om inte denna historik visas utåt och 

uppmärksammas kan bilden bli ofullständig av denna historiska händelse. Svensson och 

Oppenheim (2015, s. 150-152).                   

 

20 



Det finns dock som tidigare nämnts ett museum i Öxabäck som visar upp Öxabäcks damlag 

för att föra kulturarvet vidare, vilket är positivt. Svensson och Oppenheim (2015, s.145-146).  

 
Historia kan ofta kopplas till platser, men det är inte alla som ser det på det sättet. Hagavallen, 

där damerna spelade allsvensk fotboll är inte idag en allsvensk arena, men betyder det att 

Hagavallen är historielös? Enligt kulturgeografen Mattis Qviström är dem portabla. Vilket 

menas med att dem egentligen kan flyttas runt och inte har någon betydelse för platsen. Det 

kan tolkas som att Hagavallen inte skulle sitta på något historiskt värde, enligt Qviström. Idag 

kan vi dock se ett annat mönster när det kommer till arenor och andra platser som har en 

betydelse för idrottens historia. Platserna kan vara helt fulla av minnen och historier, vilket 

ger dem ett historiskt värde idag och även i framtiden. Hagavallen är ett utmärkt exempel för 

en sådan plats som har ett historiskt värde. Svensson och Oppenheim (2015, s. 146). 

 

Idag finns det undersökningar som visar att människor är mer intresserade av aktiviteter som 

går att utöva var som helst, oftast närmare städer, vilket inte gynnar Öxabäck idag. Dock finns 

det få platser där du kan utöva en aktivitet där det finns en sådan stor idrottslig historia bakom 

platsen. Det är denna aspekt som Öxabäck behöver bevara och framföra för att visa 

kommande generationer sitt kulturarv och för att det ska kunna föras vidare i framtiden. Eva 

Sörling, som har hand om marknadsföringen för Marks kommun erkänner att Öxabäcks 

historia inte är något som prioriteras och används i marknadsföringen för kommunen. Hon 

tror att människorna som skulle vara intresserade för historien finns i medelåldern och i de 

höga åldrarna. Idag finns det pressläktare, tv-sändningar osv. på de stora arenorna. Inget av 

det finns på Hagavallen, men något mer genuint, fint och historiskt finns att lyfta fram på 

platsen. Platsen har en historisk betydelse idag som skapades för längesedan, en riktig känsla, 

ingen perfekt plan, hemmagjorda bullar på läktaren, precis som det var när det en gång begav 

sig, vilket vi inte ser mycket i dagens fotboll. En historisk plats, där ett kulturarv  

förhoppningsvis lever vidare. Du står som åskådare där flera tusentals andra tidigare i 

historien stått och kanske ser ditt barnbarn spela på den planen där det en gång sprang runt 

landslagsspelare som spelade för Öxabäcks IF. Det är känslan av att befinna sig och kanske  

spela på en helig idrottmark som är själva upplevelsen, som inte går att uppfylla överallt. 

Svensson och Oppenheim (2015, s.146). 
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För att historien ska leva kvar kanske det inte behövs en stor marknadsföring. En skylt som 

förkunnar att du befinner dig på Hagavallen och att Sveriges första damlag en gång spelat här 

kan räcka långt i sammanhanget. Om aspekterna finns i åtanke är inte Hagavallen en portabel 

plats, som Qviström förespråkade. Om Hagavallen skulle flyttas till exempelvis Göteborg 

hade det historiska värdet försvunnit, det är just platsen som besitter mycket idrottshistoria. 

Hagavallen kan beskrivas som ett idrottsligt kulturarv i rörelse. Spelare kommer och går, 

stigar trampas upp, planen förändras, men minnet lever kvar. För att människor ska förstå en 

historisk plats behövs det även att de förstår platsens historia. Om turister är där utan att veta 

var dem är, får dem antagligen ingen historisk känsla för platsen. Idag är det mesta inom 

fotbollen påverkat av pengar som styr. Allt går att köpa nytt och ersätta. En plats som 

Hagavallen är dock bevarad i nästan identiskt skeende som den var när damlaget var som 

störst, vilket gör platsen väldigt speciell. Det betyder inte att Hagavallen inte ska användas, 

för det behövs. Om den bara stod oanvänd som ett minne skulle den glömmas bort och 

förtvina. Det krävs fortfarande engagemang och deltagare till klubben som än idag kan gå in 

genom porten till Hagavallen och känna en stolthet och en känsla att dem spelar för och på en 

plats som betyder något.  

 

Genom att tillsammans minnas i Öxabäck och lyfta fram deras historia förs svensk 

idrottshistoria in i framtiden. Hagavallens och Öxabäcks damlags idrottshistoria är unik och 

en pärla i svensk idrottshistoria. Det var här fotbollen för damer fick en start. Fotbollen 

handlade om identitet, vänskap och att komma ut ur fördomar som fanns kring damfotboll och 

ogrundade könsroller, kanske har kvinnorna betytt mycket mer för jämställdheten inom 

svensk idrottshistoria än vad laget i Öxabäck tror. Om landsbygden idag ligger efter städerna 

finns alltid Hagavallen i Öxabäck kvar för att visa och påminna om något mycket fint inom 

svensk idrottshistoria som vi även idag kan titta tillbaka på och använda oss av. Svensson och 

Oppenheim (2015, s.146). 
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5 Resultat 
 

5.1 Var kan Öxabäcks historia placeras i historieämnets centrala innehåll 

och syfte? 

 
 
Hermansson Adler (2014, s.58-59) förklarar syftet med ämnet historia. Ett syfte är att 

eleverna ska förstå sammanhanget mellan dåtid, nutid och framtid. Att förstå begrepp som gör 

att eleverna kan skapa en egen syn på historia. Eleverna ska även förstå hur människor hade 

det förr i tiden och vilka villkor som fanns för människorna. Jag anser att ovanstående syfte 

kan kopplas till damfotbollens historia och Öxabäcks IF:s historia. Eleverna får se hur det var 

för kvinnorna att starta upp fotbollen och vilka villkor dem hade. Genom Öxabäcks historia 

kan eleverna lära sig viktiga begrepp som könsroller, jämställdhet och identitet. Eleverna kan 

även genom Öxabäcks historia se ett sammanhang mellan dåtid, hur det ser ut i dagens 

samhälle inom damfotbollen och hur det kan se ut i framtiden.  

  

Hermansson Adler (2014, s.88-89) skriver om vikten med legitimitet. Det är viktigt att kunna 

svara på frågan om varför vi ska lära oss om en viss sak. Staten vill att eleverna ska lära sig 

om tillvaron i samhället och varför vissa villkor ser ut som de gör. För att lära sig det behöver 

också eleverna lära sig om hur det såg ut förr, för att förstå hur det ser ut idag. Genom 

Öxabäcks idrottshistoria kan eleverna se vilka villkor som fanns för kvinnorna och varför det 

inte är lika kommersiellt som hos männen, samt vilka villkor dem hade i samhället, vilket gör 

att jag tycker Öxabäcks historia har legitimitet att användas.  

 
Det jag har valt att luta mig mot ifrån det centrala innehållet ur skolverkets läroplan (2018) är 

kontinuitet och förändring i synen på kön och jämställdhet samt hur historia påverkat vilka 

villkor vi har idag. Ur ämnets syfte för historia i grundskolan används stycket att eleverna ska 

lära sig om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor. Eleverna ska också få en 

överblick om hur kvinnor och män genom tiden har skapat och förändrat samhällen och 

kulturer. Det är i följande delar damfotbollens idrottshistoria har behörighet att kunna 

användas. Öxabäcks kvinnor passar in under synen på kön och jämställdhet eftersom att 

kvinnorna var med och påverkade jämställdheten genom att börja spela fotboll. Synen på 

könsroller blir också användbart genom Öxabäcks historia då många män var mot kvinnornas  
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fotbollsspelande och menade att kvinnorna ska sköta hussysslorna och inte spela fotboll. Där 

går det också att koppla in hur historia har påverkat hur vi har det idag. Till en början gick det 

att läsa om hur kvinnorna hade det svårt att genomföra sitt fotbollsspelande då det ansågs som 

en manssport. Den kvinnliga fotbollen togs inte på allvar. Trots den tuffa starten kan idag 

kvinnor spela fotboll, men det är fortfarande inte nära den status som mansfotbollen har. 

Genom starten går det att tolka kvinnorna i Öxabäcks påverkan på idrottshistorien och 

betydelsen för att damfotbollen är det den är idag, där kan eleverna lära sig om hur historia 

påverkat hur vi har det idag. Öxabäcks damlag kan fungera som en spegel för eleverna kring 

hur kvinnorna på 60- och 70-talet hade det i samhället, på det sättet kan Öxabäckdamernas 

resa fungera som ett hjälpmedel för att förstå kvinnornas situation.  

 

När eleverna får studera Öxabäcks damlag kan eleverna se att kvinnorna inte fick tillgång till 

samma resurser som männen, de skulle sköta hemmet och i media var till en början texterna 

oseriösa samt förekom det sexistiska kommentarer. Ovanstående är delar som går att koppla 

till ämnets syfte och placera det där, i att lära sig om likheter och skillnader i människors 

levnadsvillkor. Genom att kvinnorna startade Öxabäcks IF skapade de också en idrottskultur 

som lever kvar än idag. Öxabäck har en arvskultur att föra vidare i framtiden genom sitt 

fotbollslag. Det var uppstarten på det som idag är den kvinnliga damfotbollskulturen och det 

som idag gjort att många kvinnor kan spela fotboll. Med tanke på det kan en koppling göras 

till ämnets syfte om att eleverna ska få en överblick om hur kvinnor skapat och förändrat 

samhällen och kulturer, vilket kan göras genom damerna i Öxabäck, om hur de skapat och 

förändrat en fotbollskultur och samhället.  

 
5.2 Hur kan Öxabäcks historia användas i undervisningen? 

 
Peresa-Macuka och Jovanovic (2017, s.96–104) beskriver i ett kapitel hur den jugoslaviska 

fotbollen kan använts i ämnet historia. Det förklaras hur fotbollens historia kan användas som 

jag kommer att beskriva och istället placera in Öxabäcks fotbollshistoria. Genom det vill jag 

visa exempel hur Öxabäcks historia kan användas i skolan för att eleverna ska lära sig delarna 

ur det centrala innehållet och ämnets syfte som valts ut, genom Öxabäcks historia som 

beskrivits.  
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Vidare betonar Peresa-Macuka och Jovanovic (2017, s.96-104) vikten av att eleverna ska 

jämföra ett historiskt perspektiv med ett nutidsperspektiv för att se vad som hänt och 

utvecklats historiskt sätt.  

  

Genom att eleverna ges möjlighet till att lärande om Sveriges damfotboll kopplat till 

förändring i synen på kön och jämställdhet kan eleverna få mer ökad förståelse till båda 

perspektiven. Genom att analysera historiska perspektivet med nutidsperspektivet kan 

eleverna förstå samband i hur samhället förändrats med tanke på att damfotbollen blivit större 

genom åren och upptäcka varför den blivit det i takt med samhället.  

 

I litteraturen som använts i den här studien går det tydligt att se hur synen på kön påverkat 

damfotbollen. Det har exempelvis ansetts att damerna borde varit hemma och skött hemmet 

istället för att befinna sig på en fotbollsplan, det har även skrivits sexistiska kommentarer i 

pressen om damfotbollen och i Öxabäcks fall var det många som var tveksamma till att de 

skulle starta ett fotbollslag, bestående av damer. Damerna har inte heller fått samma 

möjligheter och resurser inom fotbollen i början, där kan eleverna lära sig om 

jämställdhetsfrågan och hur villkoren för damerna var i början och hur villkoren för damerna 

är idag inom fotbollen. Genom det sättet kan eleverna undervisas om kön, jämställdhet och 

förändrade villkor med hjälp av damfotbollens idrottshistoria. Genom undervisning där 

eleverna får se hur det var för damfotbollens i början och hur damfotbollen ser ut idag lär 

eleverna sig också det jag valt ur ämnets syfte, att lära sig om likheter och skillnader i 

människors levnadsvillkor. Ur materialet som valts ut kan vi se att damerna i Öxabäck hade 

det kämpigt i början med att få ett erkännande i samhället och att ens kunna genomföra sitt 

fotbollsspelande var en utmaning.  

 

Eleverna kan också titta på materialet som valts ut och se hur damfotbollen har det idag och 

se likheter som finns kvar, samt skillnader ur dagens damfotboll tillskillnad ifrån tiden då 

Öxabäcks IF var verksamma och där hitta skillnader i deras levnadsvillkor. Det går att skapa 

många jämförelser för eleverna till att se skillnader i människors levnadsvillkor. Dels kan 

eleverna jämföra damernas fotbollshistoria ifrån starten till idag och se skillnader, men även 

jämföra med männens fotbollshistoria för att se stora skillnader i levnadsvillkor mellan män 

och kvinnor som spelar fotboll. Ur materialet ifrån litteraturen går det att urskilja vissa saker  
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som går att jämföra ifrån svenska damfotbolls idrottshistoria som bemötande i tidningar och 

radio, kommentarer ifrån allmänheten, resurser, tillgångar, ekonomi, jämställdhet och synen 

på kön för att skapa en förståelse för eleverna.  

 

Det eleverna skall lära sig genom Öxabäcks fotbollsidrottshistoria ur ämnets syfte är även hur 

män och kvinnor förändrat samhällen och kulturer. Ur materialet går det att utsöndra hur 

damfotbollen vuxit fram i Sverige och på det sättet skapat en egen kultur, som blivit 

damfotbollskulturen. Hur allt damfotbollen skapades kan eleverna studera genom att läsa det 

material som valts ut i studien om hur damfotbollen vuxit fram i Sverige till vad den är idag 

och blivit den kultur den är idag. Genom att studera kulturen kan eleverna också se hur 

damfotbollskulturen förändrat samhället inom tankar om damfotbollen. Vi vet att många till 

en början var skeptiska men det är skillnad på vad samhället tyckte i början till hur samhället 

ser på fotboll idag, vilket kan skapa en god diskussion för eleverna.  
 

Peresa-Macuka och Jovanovic (2017, s.104) förklarar en undervisningsövning för eleverna 

som handlar om hur det går att undervisa om fotbollens historia där jag också tror att 

damfotbollen skulle kunna förankras. Det är en gruppuppgift där eleverna skall hitta ett 

problem. Det Andreasson (2006, s.22–23) förklarade, att damfotbollsspelarnas bemötande i 

samhället inte var särskilt positivt i början och att fotbollen var en manssport kan vara 

problemet. Sedan ska eleverna hitta anledningarna till att problemet fanns och tillslut hur det 

upplöstes och vad konsekvenserna blev. Hjelm (2004, s.39–42) förklarade ’’spridningsteorin’’ 

som kunde vara en förklaring till damfotbollens spridning och acceptans, som kan fungera 

som en konsekvens av att damfotbollen blev mer accepterad. Genom övningen får eleverna en 

bra diskussion och de får leta i materialet kring vad problemet är, varför problemet fanns, hur 

problemet löstes och vad konsekvenserna tillslut blev. Genom undervisningsmetoden går det 

att använda damernas fotbollshistoria samt att de studerar kring frågorna vad, hur och varför 

vilket är en bra riktlinje för deras lärande.  

 

Om övningen visar sig vara för svår har också Peresa-Macuka och Jovanovic (2017, s.96-104) 

en tanke på hur en lärare kan hjälpa till. Om inte eleverna lyckas hitta svaren själva ur 

materialet kan frågor ställas om de olika bitarna. Lärare kan förbereda med frågor som 

handlar om vad problemen var för Öxabäcks IF när damerna skulle starta upp laget, hur  
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kvinnorna bemöttes, hur det hela tog sig framåt och vad konsekvenserna av det är idag och ge 

eleverna tips på vad varje fråga ska behandla. Genom en sådan undervisning kan eleverna 

komma igång enklare och skapa en diskussion samt svara på frågorna som ska behandlas.  

 

Övningen kan vara ännu ett bra exempel på att damfotbollens idrottshistoria går att använda i 

klassrummet för eleverna. Genom övningen kan dem t.ex. se hur kulturen vuxit fram, 

eleverna kan även behandla frågor som berör jämställdhet i Sveriges idrottshistoria och vilka 

frågor som funnits i samhället, hur dem besvarats och lösts samt vilka konsekvenser 

damfotbollens uppstart fått i Sverige.         

 
Peresa-Macuka och Jovanovic (2017, s.101) förklarar en sista övning för att förklara deras 

lands fotbollshistoria genom en modell som lärare kan använda sig av i historieämnet för att 

förklara svensk damfotbolls idrottshistoria. För att eleverna ska kunna studera historisk 

jämställdhet, synen på kön samt hur kvinnor skapat och förändrat kulturer, som finns med i 

ämnets syfte och centrala innehåll kan det vara bra att skapa en överblick över det hela. 

Överblicken kan skapas genom att eleverna skapar en tidslinje där eleverna markerar viktiga 

händelser.  

 

Eleverna får läsa materialet i kronologisk ordning för att sedan skapa en tidslinje och markera 

ut viktiga händelser inom exempelvis Öxabäcks IF:s idrottshistoria. På tidslinjen kan eleverna 

sätta ut markeringar gällande synen på kön samt hur den synen förändrats för damfotbollen 

med tiden. Även markeringar som berör jämställdhet, hur det i början såg ut fram tills idag 

inom fotbollen. Eleverna kan också markera på tidslinjen när damfotbollskulturen började 

skapas för att sedan sätta ut viktiga punkter rörande kulturens utveckling med tiden.  

 

Genom övningen skapar eleverna en mycket god överblick, en överblick över damfotbollens 

historia ifrån dåtid till nutid men också en överblick rörande hur synen på jämställdhet, kön 

och hur denna damfotbollskultur vuxit fram med tiden. Det är ett bra hjälpmedel för eleverna 

till att skapa en historisk överblick. Om eleverna endast läser materialet och studerar det kan 

det vara svårt att skapa en bild för hur det egentligen sett ut genom historien. Genom en 

tidslinje får eleverna en bra översikt och kan se var viktiga händelser skedde och hur 

händelserna påverkade framtiden.  
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5.3 Varför kan Öxabäcks historia användas i ämnet historia? 
 
Odenstad (2014, s.78) beskriver att det kan vara klurigt hur vi som lärare ska undervisa i 

historieämnet. Det finns inga gjutna mallar till hur det ska utföras. Men det finns viktiga saker 

att göra som lärare för att få eleverna till att tänka historia, vilket är viktigt när det kommer 

Öxabäcks historia som jag valt att ägna mig åt. Det passar även in på Vygotskijs lärandeteori 

till ämnet, vilket är det kommunikativa mötet mellan läraren och eleven. En engagerad lärare 

behövs för att eleverna ska utveckla sitt historiska tänkande och arbeta i ett sökande syfte för 

att föra eleverna framåt. Eleverna behöver vägledning och en tydlig struktur för sin uppgift, 

vilket ovanstående uppgifter kan förmedla. Eleverna behöver först få en överblick och 

förståelse för ett område för att kunna dra slutsatser. Lärare kan hjälpa eleverna genom att 

ställa frågor och skapa en diskussion samt förmedla kunskap till eleverna vilket kan hjälpa 

dem framåt till förståelse och för att kunna dra slutsatser.   

 

Odenstad (2014, s.79) ger några tips på hur lärare kan arbeta med historia, tipsen kan passa in 

för undervisning om ämnet svensk idrottshistoria där damfotbollen och Öxabäcks damfotboll 

ligger i fokus. Odenstad (2014, s.79) förklarar begreppets betydelse för 

historieundervisningen. Att eleverna lär sig viktiga begrepp inom ett ämne är en förutsättning 

för att de ska få en heltäckande bild. Om en lärare skulle undervisat om Öxabäcks historia kan 

läraren till en början gå igenom viktiga begrepp för området för att eleverna ska förstå vad det 

handlar om, framförallt begreppen ur ämnets syfte och centrala innehåll som ska behandlas. 

Det är också viktigt att poängtera att begreppen betydelse och mening kan se annorlunda ut 

beroende på när i historien begreppen placeras. Begreppet ’’könsroller’’ är ett begrepp som 

Öxabäcks IF hade en stor påverkan inom när kvinnorna började spela fotboll, vilket stod för 

en sak då, men könsroller har en ny betydelse idag. Begreppen som kan förklaras för eleverna 

inom Öxabäcks historia för att ge eleverna en större förståelse kan exempelvis vara 

könsroller, identitet, jämställdhet, levnadsvillkor och idrottskultur.  

 

Odenstad (2014, s.83) belyser tyngden av att som lärare kunna berätta historia för eleverna 

muntligt och om berättandets kraft. När eleverna ska börja ett nytt område kan det vara ett bra 

sätt att berätta en berättelse om ämnet för eleverna, vilket lärare kan göra genom att beskriva 

Öxabäcks historia ur en berättelseform. Berättelsen om Öxabäcks IF kan fungera  
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som en uppstart för eleverna. Det går att berätta en berättelse om Öxabäcks IF för eleverna, 

men inte allt för lång, med risk för tappat intresse. Berättelsen får belysa de viktigaste delarna 

i Öxabäcks historia och läraren får berätta det som en historia för att eleverna ska bli 

intresserade. Återigen fungerar den typ av undervisning bra enligt Vygotskijs 

undervisningsteori där det sociala sambandet ska vara i fokus. Att muntligt berätta en 

berättelse för eleverna kan därför fungera att använda om Öxabäcks damlag då kvinnorna har 

en egen historia i sig.  

 

Svensson och Oppenheim (2015, s.146) förklarade betydelsen av Hagavallen som en historisk 

plats som kan uppväcka känslor och att det är något som bör bevaras i samhället samt att den 

bevarar en historisk berättelse. Odenstad (2014, s.88) har det som en punkt, vilket kan 

användas i undervisningen där Hagavallen i Öxabäck fungerar som ett utmärkt exempel som 

en plats att besöka med eleverna, ifall skolan ligger inom rimligt avstånd. Geografiska 

områden som Hagavallen kan användas i undervisningen. Det är dock viktigt att eleverna 

sedan innan vet något om platsen för att den ska väcka betydelse och känslor för eleverna, 

vilket gör att ett sådant besök skulle kunna fungera i slutet av arbetet med om Öxabäcks 

damlag, som en bra avrundning. Platser som Hagavallen har en historiekultur och kan väcka 

elevernas historiemedvetande. Minnesplatser som Hagavallen ger förhoppningsvis tankar hos 

eleverna om vad platsen betytt för människor genom historien och varför platsen betytt något.  

 

Odenstad (2014, s.91-93) förklarar betydelsen att använda sig av lokalhistoria i 

skolundervisningen. Eleverna kan bli mer intresserade om det handlar om den lokala 

historien, en historisk händelse som hänt nära deras egen lokala bygd. Det är i åtanke att 

Öxabäcks IF:s historia inte är en lokal historia för många, men deras historia kan fungera bra 

att undervisa om i skolor som ligger nära Öxabäck. Jag själv gick i skolan i Ullared som inte 

ligger långt ifrån Öxabäck och jag kan tänka mig att ämnet hade varit intressant att använda i 

skolan. Om den historiska platsen ligger nära tillhands går det oftast att besöka den för att ge 

eleverna en större upplevelse och det blir även mer påtagligt med lokal historia, som även den 

kan hjälpa eleverna att lära sig befintliga delar ur det centrala innehållet och ämnets syfte. 

Odenstad förklarar att en lokal historisk berättelse kan ge eleverna medkänsla och  

empati för människorna som ingick i historien. Eleverna kan leva sig in i människornas 

levnadsvillkor och förstå de yttre omständigheterna som rådde för människorna, samt varför 

människorna gjorde valen i livet som de gjorde. Öxabäcks IF:s damlag passar här in bra  
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eftersom att kvinnorna fick motgångar och tvingades göra vissa val för att få igenom deras 

fotbollsspelande i ett samhälle som inte var helt mottagligt för det. Eleverna kan genom det 

reflektera över varför människor gjorde vissa beslut beroende på i vilken situation de befann 

sig i. Eleverna kan också jämföra och tänka hur de själva hade agerat utifrån dagens samhälle.  

 

Jag har gjort en lektionsplanering där ett stycke används ur den berättelse jag skapat där 

eleverna får svara på frågor utifrån texten, för att visa ett exempel om hur en lektion skulle 

kunna genomföras med Öxabäcks historia som tema. Där har jag skapat en egen text till 

eleverna där det är användbara stycken ur berättelsen om Öxabäck som jag anser är 

användbara för denna övning. Det optimala hade varit att ge eleverna artiklar eller 

tidningsutdrag om Öxabäck för att eleverna ska få se hur det såg ut på riktigt i tidningarna. 

Dock har jag inte lyckats få fram något sådant, därför har jag använt mig av min egna text till 

lektionsupplägget. 

se bilaga 1.  

 

6 Sammanfattning 

 
För att övergripande besvara frågeställningarna kommer här en sammanfattande reflektion 

kring arbetet och svaren som givits angående frågeställningarna. Till en början var det svårt 

att veta vilket material som skulle väljas ut ifrån litteraturen som skulle kunna motiveras 

varför det kan användas. Jag valde att beskriva Öxabäcks IF:s damlags fotbollsresa i tiden och 

hur kvinnorna hade det i en berättelseform för att skapa en överblick. Jag hade även med 

material ifrån damfotbollen i stort för att komplettera fakta som saknades och för att stödja 

upp att det fanns fler damlag som hade en liknande situation som Öxabäck.  

 

När en överblick skapats över Öxabäcks historia och damfotbollens idrottshistoria i stort 

skapades en överblick om var deras historia kunde placeras i det centrala innehållet och 

ämnets syfte, vilket var en av mina frågeställningar. Öxabäcks damlag hade det svårt i 

jämförelse med männen som spelade fotboll, kvinnorna fick inte samma uppmärksamhet, 

resurser samt att kvinnor inte ansågs skulle spela fotboll utan vara hemma och sköta hemmet. 

Därav kunde det placeras under kontinuitet och förändring i synen på kön och  

30 



jämställdhet ur det centrala innehållet. Faktumet att Öxabäck var det första officiella damlaget 

i Sverige har spelat en stor roll för hur damfotbollen ser ut idag, att den finns samt att den är 

stor i Sverige tillskillnad ifrån många andra länder. Den har fortfarande inte kommit ifatt 

männens fotboll, frågan är om det någonsin kommer göra det, men den har växt och idag är 

den på framgång samt att villkoren har förbättrats för kvinnorna i allmänhet samt inom 

fotbollen. Det var Öxabäcks damer som satte allting i rullning, vilket gör att det även kan 

placeras i det centrala innehållet om hur historia har påverkat vilka villkor vi har idag. Efter 

att en överblick skapats över Öxabäcks historia fann jag också att mycket såg annorlunda ut 

på den tiden som fotbollsspelande kvinna mot hur det ser ut idag. Det var många villkor och 

faktorer som var mot kvinnorna när det en gång började spela fotboll men det fanns också 

villkor på den tiden som var mot kvinnorna i samhället, vilket kan speglas genom fotbollen. 

Ur ämnets syfte ska eleverna lära sig om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor, 

där Öxabäcks historia kan placeras. När jag läste litteraturen fick jag också det förklarat för 

mig att Öxabäcks damlag, genom sin uppstart startat en damfotbollskultur som tidigare inte 

funnits. Genom att damlaget inte finns idag har det även skapats en arvskultur för samhället i 

Öxabäck att föra vidare till kommande generationer. För samhället i Öxabäck med 

närliggande omnejd skapades det även en stor idrottskultur för marks kommun genom sitt 

framgångsrika lokala fotbollslag, vilket gjorde att exempelvis en idrottshall därför var möjlig 

att bygga där med tanke på den idrottskultur som skapats. Som en sista punkt kan det då även 

placeras i ämnets syfte om hur människor påverkat och förändrat samhället och kulturer.  

 

När berättelsen om Öxabäck skapats samt var deras berättelse kunde placeras i ämnets syfte 

och centrala innehåll var det dags att se över hur det kan användas i undervisningen, vilket var 

nästa frågeställning. Det är svårt att veta hur Öxabäcks historia kan läras ut på bästa sätt, 

vilket gjorde att jag tog del av Peresa-Macuka och Jovanovic (2017), som undervisat om sitt 

land genom fotboll i klassrummet och hade olika lektionsupplägg som kan fungera i 

klassrummet till temat Öxabäcks historia. En av delarna är att eleverna kan jämföra 

exempelvis om jämställdhet, synen på kön och förändrade villkor ifrån Öxabäcks uppstart till 

hur det ser ut idag. Eleverna kan också få titta på en artikel om laget där jag formulerar frågor 

om Öxabäck som eleverna besvarar. Ett annat tips var att ge eleverna ett problem ifrån 

Öxabäcks tid, exempelvis att media i början inte fokuserade på fotbollsspelet utan mer kring 

hur kvinnorna såg ut på planen.  
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Eleverna ska sedan hitta hur problemet löstes upp och vilka konsekvenserna blev, samt hur 

det ser ut idag. Öxabäcks berättelse kan också användas som ett tema under en viss tid i 

historieämnet där alla delar behandlas som jämställdhet, synen på kön, människors villkor, 

idrottskultur vilket kan skapa ett idrottshistoriatema. I studien visas inte alla 

undervisningsupplägg, men jag ger förslag på hur det kan se ut och hur denna idrottshistoria 

kan användas i skolan i min framtida roll som historielärare.  

 

Vygotskijs undervisningsteori kan användas som ett medel till att undervisa om Öxabäcks 

historia i skolan genom att det är socialt lärande och eleverna lär sig kollaborativt genom 

varandra. Eleverna lär sig genom samlärande där de interagerar med varandra. Öxabäcks 

historia är ett ämne som kan läras ut mycket med hjälp av kommunikationen och samspelet 

mellan lärare och elever, samt elev till elev, vilket framhävs av teorin. Lärare behöver finnas 

där, vilket kan visas genom olika undervisningssituationer som tidigare beskrivits i studien är 

lätt att förstå. Genom att ställa frågor till eleverna om Öxabäcks historia och ge eleverna 

exempel och hjälpmedel till frågorna kan eleverna föras framåt och förstå begreppen som 

eleverna ska lära sig. Öxabäcks idrottshistoria kan också fungera som en bra koppling till hur 

samhället i allmänhet var på 50- och 60-talet, vilket därför kan fungera som ett hjälpmedel till 

den svenska historien i allmänhet. Teorin går också ut på att eleverna för sig framåt genom 

utomstående faktorer eller människor vilket gör att ett besök till Hagavallen hade fungerat 

som ett bra komplement i undervisningen för att väcka känslor och nyfikenhet hos eleverna, 

självklart ifall skolan ligger inom ett rimligt avstånd. Genom att skapa diskussionsfrågor, i 

bästa fall även besöka Öxabäcks hemmaplan, hjälp av lärare och litteraturen går det att koppla 

till Vygotskijs teori till de olika undervisningsexemplen. Vygotskijs lärandeteori kan därför 

vara ett bra exempel på hur Öxabäcks historia kan läras ut i skolan och att det hade kunnat 

fungera genom undervisningsmetoderna som beskrivits.  

 
 
Den sista frågeställningen handlade om varför Öxabäcks berättelse kan hjälpa eleverna att 

förstå det som valts ut ur det centrala innehållet och ämnets syfte. Jag tror och vill visa att det 

kan fungera för eleverna att lära sig saker med hjälp av Öxabäcks berättelse. Deras berättelse 

kan i mycket spegla sig i hur det var för kvinnorna i samhället på denna tiden när det kommer 

till könsroller och jämställdhet, vilket eleverna kan lära sig av. När kvinnorna hade det svårt  
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att spela fotboll berodde det mycket på samhället under 1960-talet, med kontrakten som fanns  

för kvinnor och att det fanns sysslor som kvinnorna skulle sköta och aktiviteter som 

kvinnorna inte ansågs skulle bedriva, vilket speglar sig i fotbollen om att det inte var en 

kvinnlig aktivitet och med motgångarna som följde. Eleverna kan också se vad Öxabäck 

gjorde för att villkoren skulle förändras för damfotbollsspelare och vad deras uppstart 

inneburit för hur det ser ut idag och jämföra likheter och skillnader historiskt sett inom svensk 

idrottshistoria. Deras uppstart hade en betydelse för samhället och kvinnor som ville börja 

med bollsport även ifall inte alla var positiva till det samt att den damfotbollskultur och 

idrottskultur som idag finns i Öxabäck skapades, därför kan eleverna lära sig genom Öxabäck 

hur människor påverkat samhället och skapat en kultur. Genom några slutord vill jag framföra 

att det varit intressant att närmare undersöka Öxabäcks IF som fotbollsälskare. Det är ett 

fotbollslag som med deras historia kan användas i en framtida roll som historielärare då det 

går att argumentera för att det kan placeras i det centrala innehållet och ämnets syfte, genom 

att det handlar om jämställdhet, hur historia påverkat våra villkor vi har idag, likheter och 

skillnader i människors villkor och kulturskapande. Det kan även svara på frågan om varför 

det skulle kunna användas i undervisningen för att hjälpa eleverna att förstå svensk historia.  
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Bilaga 1.  

 

Dagens lektion Åk 9.  

 

Läs stycket om Öxabäck IF:s damlag om hur laget blev behandlat i media 

och i samhället, svara sedan på frågorna.  

Fråga 1-3 svarar du själv på, arbeta sedan med en kamrat och 

diskutera/svara på fråga 4-5. Om du/ni behöver hjälp eller kör fast, 

kommer jag och hjälper till. I slutet av lektionen diskuterar vi frågorna i 

helklass.  

 
Kvinnofrågan hade under den första halvan av 1900-talet debatterats flitigt. Värderingar om 

att kvinnorna fortfarande skulle sköta om barnen och hemmet levde kvar. I början av 1900-

talet ville kvinnorna skapa liknande allmänna rättigheter som männen, vilket skapade 

motstånd, kvinnorna ansågs inte vara lika fysiskt starka som männen, vilket var ett stort 

argument. Kvinnorna ville skapa bättre rättigheter inom t.ex. arbetsuppgifter, där människor 

ansåg att kvinnorna inte var kapabla till vissa typer av arbeten samt utbildning, vilket männen 

tidigare haft större förmåner inom. 

 

Under denna tiden på 1960-talet fanns ’’genuskontrakt’’ där ett av kontrakten var 

husmoderskontraktet. Kontraktet gick ut på att kvinnorna skulle föda och vårda barn, vilket 

ansågs vara ett kvinnlighets tribut. Samtidigt skulle kvinnorna klara av sitt yrkesliv vilket 

gjorde det svårt för dem. Männen hade en auktoritet i samhället inom t.ex. politiken och 

arbetsmarknaden. Det var en svår sits att vara kvinna och kunna bryta sig ur mönstret, därför 

går det att förstå att som kvinna börja spela fotboll under denna tiden inte skulle bli en enkel 

sak att göra. Det fanns sysslor under denna tiden som ansågs vara antingen kvinnliga eller 

manliga sysslor 
 
När kvinnorna fått tillåtelse att starta upp Öxabäcks IF var nästa steg att skapa en spridning 

för att motståndarlag skulle bildas. Ett till steg var att bli erkända i samhället, vilket inte skulle 

vara lätt, då många var skeptiska till damfotbollen. Kvinnorna nämndes i media, men det var  
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inte alltid en positiv bild som beskrevs. Öxabäcks damlag fick plats i flera tidningar och 

artiklar under den tiden i bl.a. expressen, Göteborgs tidning och Borås tidning. Det nämndes 

att publiken inte skulle komma till matcherna just för fotbollen, utan bara för att få titta på 

fina damer. Fotbollen beskrevs som något som inte passade kvinnor och det var inte alla i 

Öxabäck som var stolta för att damfotbollen tagit fart där. När Öxabäck spelat en match mot 

Djurgården, som var ett av damlagen som startades upp efter Öxabäck genomslag, år 1968, 

vilket slutade med vinst för Öxabäck, skrev expressen i en artikel att matchen borde slutat lika 

eftersom att Djurgården ’’visade upp så mycket ögonfröjd’’. I slutet av artikeln korades även  

matchens snygging på planen. Det kommenterades ofta kring skillnader mellan dam- och 

herrlagsfotboll, samt kommentarer kring utseende var vanligt förekommande när det gällde 

bevakningen på Öxabäcks IF i början av fotbollsåren för laget.  

 

Till en början förekom ständigt jämförelser mellan kvinnorna och männen inom fotbollen och 

även i det vanliga livet nu när kvinnorna börjat spela fotboll, vilket kan påvisa vilka skilda 

förhållanden som förekom. Det skrevs att damerna spelade fotboll medans männen fick sköta 

hemmet, vilket beskrevs som väldigt ovanligt på denna tiden och något som inte borde 

förekomma. Det skulle vara tvärtom. Även ifall tjejerna spelade en bra fotboll och hade stora 

framgångar så lyftes tränaren stort i laget, vilket var en man, som den största faktorn till 

framgångarna. Det var hans förtjänst att kvinnorna var så duktiga, för det var inte kvinnornas 

förtjänst att dem kommit så långt i fotbollen.  

 

När kvinnorna skulle iväg och spela fotboll tolkades det ur samhällssynpunkt på ett visst sätt, 

vilket är talande för denna tiden. Då var det tvivel i hemmet när mamma skulle iväg och spela 

fotboll. Vem skulle laga maten, vem skulle sköta barnen, tvätta och städa? Det var bilden som 

beskrevs utåt sett. Dock beskriver Anneli Andelén, som spelade i Öxabäcks IF att männen 

ofta var behjälpliga och accepterade deras fotbollsspelande när männen förstod vilken 

betydelse den hade för kvinnorna, vilket inte alltid var det som beskrevs för allmänheten. Det 

var just personerna bakom tidningarna som ofta gav en fel bild av spelarna, anser Anneli. Hon 

kallades för bl.a. bondmoran, hemsamariten och hemmafrun i pressen. 

Närliggande serviceanläggningar utnyttjade även Öxabäcks IF. Hotell och restauranger gick 

ut med reklam, t.ex.’’det räcker inte med att mätta sig med kvinnliga ben under matchen, här 

finns en god lunch innan’’ och’’ett bra ställe för eftersnack om tjejerna’’. 
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Ur en intervju med en fotbollsspelande kvinna förklarar hon att familjelivet kan ändras om det 

skall satsas på fotboll. Att skaffa barn, som en kvinna anses skall göra, hinns inte alltid med 

eftersom att kvinnorna då behöver ett uppehåll ifrån fotbollen, vilket inte männen behöver. 

Kvinnorna förknippar sig dock själva som fotbollsspelare, vilket är ett framsteg då endast 

männen ofta identifierat sig själva som fotbollsspelare förr. 

 

En bild som var vanlig på svenska skolgårdar på 40-talet innan svensk damfotboll tagit fart 

var att killarna spelade fotboll medans tjejerna hoppade rep. Uppdelningarna var tydliga och 

aktiviteterna man använde sig av berodde på vilket kön du tillhörde. Att en kille skulle stå 

med ett hopprep eller byta bokmärken med någon fanns inte på kartan. Det var så 

fördelningen såg ut på den tiden. Öxabäcks har haft en stor betydelse för svensk damfotbolls 

historia och för att förändra denna bild som beskrivs ifrån 40-talet. När kvinnor tidigare blivit 

nedtryckta i sina försök till att spela fotboll kom Öxabäck med en stor och viktig 

genomslagskraft. Att Öxabäcks IF dök upp på scenen gjorde att en boll sattes i rullning. Flera 

kvinnor över landet hoppade på tåget efter att ordet om Öxabäcks damlag spred sig genom 

landet och matcher kunde börja anordnas. Den första landskampen för Sverige spelades 1970 

mot Danmark där laget var betonat av spelare ifrån Öxabäck. Damfotbollen var ett välkommet 

tillskott för den svenska verksamheten enligt Tore Brodd, som var generalsekreterare i det 

svenska fotbollförbundet, vilket är ett nytt förhållningssätt till damfotbollen som inte fanns 

tidigare.  

 

Många kvinnor kan dock känna sig frustrerade över damfotbollens status. Den anses inte alls 

lika hög i samhället som männens fotboll. De får inte samma uppmärksamhet och då sänks 

även marknadsvärdet på klubbarna vilket gör det svårt ekonomiskt. De vill se att 

fotbollförbundet satsar mer på damernas fotbollsutveckling och villkor och inte lägger sin 

mesta fokus på herrarna, vilket är en bild som fortfarande lever kvar idag, det skall dock 

tilläggas att den blivit bättre, men den är långt ifrån ifatt.  
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Fråga 1-3 – Självständigt.  

 

1. Hur beskrevs damerna i media?  

2. Fanns det villkor för kvinnor inom fotbollen som kan liknas med 

deras villkor i samhället under denna tiden?  

3. Kan du hitta villkor för kvinnor och män inom den tidens fotboll som 

har likheter/skillnader?  
 

Fråga 4-5, diskutera med en kamrat. Skriv upp era egna tankar kring 

frågan.  
 

 

4. Tycker ni att kvinnornas villkor har förbättrats ifrån denna tiden 

fram tills idag inom idrotten? Är det ifatt, halvvägs eller har det inte 

hänt särskilt mycket? Diskutera och skriv någon rad om vad ni 

tycker.  

5. Utgå ifrån hur samhället var på 50- och 60- talet. Finns det en 

spegling ifrån samhället till fotbollen kring varför kvinnorna hade det 

svårare att spela fotboll och varför Öxabäck IF beskrevs som de 

gjorde i media? Ja eller nej, skriv några rader om vad ni kommer 

fram till.  
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