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Abstrakt 
 
Uppsatsen behandlar damfotbollens genombrott under 1970-talet i Halmstad och IS Halmias 

uppkomst som Halmstads första damlag. Synen på damfotbollen var fortfarande pessimistisk 

och många ansåg att fotboll var en manlig sport som kvinnor inte skulle syssla med. I denna 

uppsats så har jag undersökt IS Halmias damlag från det att föreningen startar upp laget år 

1970 fram till dess att damlaget väljer att lämna högsta divisionen år 1980. Undersökningen 

har fokuserat på bildandet av Halmias damlag, utifrån Jonny Hjelms fem kategoriseringar, 

anledningen till bildandet och resursfördelningen. För att svara på resursfördelningen så har 

jag använt Eva Olofssons teori om det patriarkala samhället speglar över till idrotten och 

fotbollen, där kvinnor får sämre förutsättningar än män. Slutsatserna som uppkommit är att 

Olofssons teori om att kvinnor får sämre förutsättningar än män stämmer in på IS Halmia och 

att de blir sämre värderade förutom när det går dåligt för herrarna då damerna används som 

”tröst”. Utifrån Hjelms teori om att gemenskaper föder gemenskaper så stämmer detta också 

in på Halmia även om de kategorier som han tagit fram inte är optimala. Halmia är sprungen 

ur en redan existerande gemenskap dit damer söker sig genom en annons i tidningen. 
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1. Inledning  
Äntligen! 

DAMFOTBOLL I HALMSTAD. 

I vår skall vi få se kvinnlig färgning på Örjans valls gräsmatta! Det är IS Halmia som står 

bakom det trevliga initiativet med ett damlag i fotboll. Det här med kvinnliga fotbollslag är 

inte längre så sensationellt, det finns damlag i så gott varenda kommun i norra länsdelen, 

men Halmstad har ända tills nu varit anonymt i sammanhanget.1  

 

Detta är hämtat från en artikel som publicerades i Hallandsposten år 1970 när IS Halmias 

damlag precis haft sin första träning nere på Alevallen i Halmstad. Artikeln stod under 

sportnytt och fick relativt stort utrymme för att handla om damer på den tiden, sportdelarna av 

nyhetstidningarna var fortfarande dominerade av män. Fyra dagar innan detta reportage hade 

IS Halmias damsektion lagt ut en annons om att alla flickor som var intresserade av att spela 

fotboll var välkomna ner till träning.2 

 

Fotbollen hade kommit till Sverige under slutet av 1800-talet och då spelade oftast 

uppvisningsmatcher med regler som påminner om en blandning mellan rugby och fotboll. 

Den första matchen med moderna regler som spelades mellan två svenska herrlag kunde ses i 

Göteborg år 1892. Anledningen till att de första matcherna spelades i Göteborg beror på att 

staden hade bra affärsförbindelser med England och fick på detta sätt nys om fotboll genom 

arbetare som kom från England. I södra Sverige så var det danska inflytandet i Sverige istället 

viktigt för fotbollen och dess bildning.3 Svenskarna kom i kontakt med fotbollen allra först 

genom gymnastiktrupper som besökte England.4 Relativt snabbt började sporten att rota sig 

fast i den svenska idrottskulturen och det bildades fler och fler herrlag runt om i Sverige; år 

1910 så fanns det nästan hundra stycken herrlag i fotboll.5 Även om sporten rotade sig fast 

snabbt i idrottskulturen så gjorde den det inte helt utan motstånd, många ansåg att det var en 

för våldsam sport och att den enbart skulle utföras av män.6  De gånger som kvinnor fick 

spela fotboll var när det förekom ”jippomatcher” eller uppvisningsmatcher mellan kvinnor 

 
1 Hallandsposten 1970-04-07 
2 Hallandsposten 1970-04-03 
3 Jonny Hjelm, Amasoner på planen: svensk damfotboll 1965–1980. Boréa: Umeå. 2004, s. 14 
4 Eva Olofsson, Har kvinnor en sportslig chans?: den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet. 
Univ. Umeå. 1989, s. 140 
5 Hjelm, 2004, s. 14–15 
6 Torbjörn Andersson, Kung fotboll: den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950. Brutus 
Östlings bokförlag symposion AB: Stockholm. 2002, s. 63  
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och äldre herrlag.7 Olofsson tar upp i sin avhandling att under 1900-talet så är de normer runt 

om i samhället väldigt patriarkala och detta är även något som speglar över på idrotten, inte 

minst fotbollen som anses vara en sport för män.8 

 

Under senare delen av 1960-talet så händer det något med svensk fotbollskultur, det börjas 

starta upp flera damlag runt om i Sverige av olika anledningar. Öxabäcks IF blev det första 

officiella damfotbollslaget i Sverige; kvinnorna som startade detta lag blev kallade för 

”pionjärer” och genom att spela uppvisningsmatcher både i Sverige samt utomlands växte 

intresset för damfotboll. Först var detta intresse geografiskt bundet till närkommuner runt om 

Öxabäck men det fick sedan spridning.9 Vi skulle kunna säga att det är tack vare Öxabäcks 

FK:s initiativ att starta ett damlag som IS Halmia startar ett damlag och gör den resan för att 

kunna etablera sig en i en tidigare manlig sport.10  

 

Hallandsposten rapporterade 1970 att det kom drygt 20 stycken fotbollsbitna ”amazoner” ner 

till den första träningen som IS Halmias damsektion arrangerade, nere på Alevallen där den 

nyanställde tränaren Börje Blixt tog emot dem. Tanken var att damlaget skulle träna nere på 

Alevallen två gånger i veckan och inte spela någon match förens de har tränat upp sin 

bollteknik. Framtidsutsikterna var hela tiden att de skulle ut i seriespel om något år. När det 

skrevs om kvinnorna i Hallandsposten så använde de sig av sexistiska formuleringar som 

under den tiden var något som var mer accepterat jämfört med idag. Nedan följer ett exempel 

på hur de kunde skriva om damerna i IS Halmia som hänger ihop med en bild på dem.11 

 

Halmia – Flickorna rusar fram mot den första kontakten med läderkulan som skall bli deras 

fritidsnöje i fortsättningen. Vi lär få se de snygga brudarna på Örjans Vall.12 

 

 

  

 
7 Andersson, 2002, s. 310  
8 Olofsson, 1989, s. 144–145 
9 Olofsson, 1989, s. 145  
10 Hjelm, 2004, s. 34, s. 247 
11 Hallandsposten 1970-04-07 
12 Hallandsposten 1970-04-07 
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1.1 Forskningsöversikt 
 

Den lokala damfotbollen är något som på senare tid har fått större fokus i forskningen och det 

har tidigare gjorts liknande undersökningar som denna. Dock har det inte tidigare forskats om 

just IS Halmia och utifrån Hjelms kategorisering av damfotbollslagen.  

  

Jonny Hjelm har skrivit en bok som behandlar svensk damfotboll Amasoner på planen – 

Svensk damfotboll 1965 – 1980.13 Genom hans resultat så har det vuxit fram fem stycken 

olika kategorier som skulle vara möjliga att applicera på damfotbollslag, specifikt i 

grundandet av dessa. Genom att göra nedslag i lokala klubbar runt om i Sverige har Hjelm 

kunnat kartlägga damfotbollens utveckling, det källmaterial som han använder sig av är 

skriftliga dokument samt intervjuer.  Hjelms bok blir relevant för undersökningen genom att 

se hur IS Halmias damlag går att kategoriseras med Hjelms teori. Det är Hjelms bok som 

kommer agera huvudbok för studien då jag kommer att utgå ifrån hans fem kategorier och 

återkomma till detta under hela arbetet. 

  

Eva Olofssons avhandling Har kvinnorna en sportslig chans? – Den svenska idrottsrörelsen 

och kvinnorna under 1900-talet blir också relevant för att kunna genomföra undersökningen 

då den berör damfotbollens intåg i fotbollens då manliga värld.14 Olofsson tar i denna 

undersökning upp anledningarna till varför kvinnor bestämde sig för att börja med fotboll och 

hur det mottogs av den samhällsnorm som rådde. I detta har Olofsson kommit fram till att 

damlag ofta fick en sämre förutsättning rent ekonomiskt för att kunna utvecklas lika väl som 

herrarna i föreningar. Hon tar även upp att det skrivs annorlunda om kvinnor och män i 

årsberättelser, protokoll och verksamhetsberättelser i jämförelse med vad som skrivs om 

herrlagen. Olofssons avhandling kommer underlätta för att kunna svara på frågeställningen 

kring hur föreningarnas resurser var fördelade i deras uppstart. 

  

Claes Annerstedts bok Kvinnoidrottens utveckling i Sverige går det att läsa om olika idrotters 

utveckling i Sverige, här tar han upp den diskriminerade ställning som togs mot kvinnorna när 

dessa började göra inslag i den då manliga idrottskulturen.15 Annerstedts bok kommer vara av 

 
13 Hjelm, 2004 
14 Olofsson, 1989 
15 Claes Annerstedt. Kvinnoidrottens utveckling i Sverige. Liber: Malmö. 1983 
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relevans för att se hur det såg ut med kvinnoidrotten men framförallt se hur damfotbollens 

genombrott under 1970-talet såg ut.  

 

Torbjörn Anderssons bok Kung fotboll kommer att användas för att få en överblick över 

fotbollens utveckling på nationell nivå fram tills 1950.16 Han har gjort en gedigen 

undersökning kring fotbollen vilket kommer bli användbar för studien för att kunna få en bild 

av hur samhällsdebatten gick kring fotbollens etablering i Sverige och hur den förändras över 

åren. 

  

Jennifer Wegerups bok Damelvan är även en bok som jag kommer att använda mig av för att 

kunna ge en så bred och klar bild av hur damfotbollens start och utveckling har sett ut i 

Sverige samt varför kvinnor valde att börja spela fotboll.17 Denna boken kommer inte få något 

utrymme i studien utan mer agera som ett hjälpmedel för att kunna förstå vissa företeelser, det 

beror främst på att det inte är någon forskning.  

 

Peter Janssons bok Hammarbys damfotboll från 1970 till 2005 – en resa! kommer även den 

att användas för att kunna jämföra resultat som dyker upp kring IS Halmias damlag.18 Peter 

har gått igenom Hammarbys damlags resa och utveckling från 1970 – 2005 och eftersom 

tidsintervallet stämmer bra överens så kan där finnas relevanta information att jämföra.  

  

Jag har även tagit inspiration från en tidigare examensuppsats i historia som skrivits av 

Dennis Nilsson under HT 2012 och som behandlande Laholms FK:s damlag under 1971 – 

1980.19 Hans avhandling har legat som till grund för min, då jag använder mig av vissa källor 

som han även behandlat. Resultatet som Dennis Nilsson fått fram angående Laholms FK:s 

damlag kommer att jämföras med det resultat som framkommer om IS Halmias damlag.   

 
16 Andersson, 2002 
17 Jennifer Wegerup, Damelvan: pionjärerna, dramatiken och guldåren: ett porträtt av svensk damfotboll. 
Forum: Stockholm. 2005 
18 Peter Jansson, Hammarbys damfotboll från 1970 till 2005 – en resa!. Peter Jansson: Stockholm. 2006 
19 Dennis Nilsson. Samling på Parketten – En studie om Laholms FK:s damlag 1971-1980, Kandidatuppsats, 
Högskolan i Halmstad, 2012. Tillgänglig: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:611294/FULLTEXT01.pdf   (Hämtad 2019-12-16) 
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2. Syfte och Frågeställning 
  

Damfotbollen startar under 1960-talet och får sitt fäste i den tidigare manligt dominerade 

idrotten. Jag blev intresserad av att se vilka kvinnor det är som startar damlagen och hur de 

går tillväga när de bestämmer sig för att göra intåg i den manliga idrotten. Idrottshistorien är 

präglad av forskning kring svenska herrlag och uppfattningen är att forskning om 

damfotbollen idag saknas i litteraturen. Det är inte förens på senare tid som det har skapats ett 

intresse för damfotbollen och den jämställdhetsdebatten som blommat upp igen. Därav blir en 

studie kring detta relevant för att ge förståelse för hur det såg ut när damlagen bildades och 

utvecklades. Det finns lite forskning kring damlagen på lokal nivå och speciellt i Halmstad. 

Uppsatsens syfte är att utifrån Jonny Hjelms fem kategoriseringar av damlag se vilka kvinnor 

det är som kom ner till fotbollsplanen och tränade med IS Halmia. Det resultat som Eva 

Olofsson funnit är att kvinnor får mindre utrymme i verksamhetsberättelser och att kvinnorna 

får mindre ekonomiska resurser, detta kommer att jämföras med det resultat som framkommer 

i denna studie. Resultatet i denna studie kommer även att jämföras med Dennis Nilssons 

resultat om Laholms FK:s damlag för att belysa hur likheterna och skillnaderna ser ut på lokal 

nivå. 

 

• Vilken typ av damlag representerar IS Halmias damlag utifrån Hjelms kategorier?  

• Varför startar IS Halmia damlag? 

• Vilka resurser gavs till damlaget i IS Halmia? 

- Utrymme i verksamhetsberättelse 

- Tränare 

- Resor 
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3. Teori 
 
I teoriavsnittets första del så kommer Jonny Hjelms fem kategorier till de fem damlag som har 

studerats i hans bok att presenteras. I den senare delen så kommer Eva Olofssons avhandling 

som behandlar samhällets patriarkala normer som även återfinns i idrottsvärlden, det går att se 

utifrån till exempel hur resursfördelningen presenteras. Det är resultatet från de två 

avhandlingarna som kommer att användas och appliceras på materialet. 

 

3.1 Fem kategorier damfotbollslag 
 

Jonny Hjelm skriver om en hypotes som utgår ifrån att damfotbollens initiala expansion som 

skedde under 1965 - 1970 berodde på att dessa kvinnor hade en gemensam nämnare i någon 

befintlig kvinnogemenskap. Detta är Hjelms teoretiska antagande som kommer att användas i 

studien. Dessa kvinnogemenskaper som Hjelm tar upp kan vara till exempel arbetsplatser, då 

behovet av arbetskraft hade ökat under 1960-talet så hade många kvinnor börjat arbeta i 

fabriker etc. Kvinnor som tidigare inte hade haft samma sociala infrastruktur som männen 

blev nu mer sammankopplade vilket gjorde det möjligt samt enklare att starta upp fotbollslag 

och andra idrottslag.20  

 

Alla damlag bildas inte på samma sätt eller utifrån samma gemenskaper under 1970-talet utan 

det sker på olika sätt, Hjelm har identifierat och kategoriserar damlagen utifrån fem 

kategorier. Dessa är enigt Hjelm ”studentlag”, ”korpfotbollslag”, ”handbollslag”, ”flicklag” 

och ”fotbollsänkor”.21 De fem kategorier är alla sprungna utifrån olika gemenskaper, det kan 

vara offentliga gemenskaper men även privata, följande avsnitt kommer att beskriva dessa 

mer ingående.  

 

Studentlagen som Hjelm börjar sin kategorisering med innebär att under 1960-talet så började 

allt fler att söka sig till högskolor/universitet i Sverige, inte enbart män utan även kvinnor 

började i större grad att utbilda sig på dessa institutioner. På högskolorna och universiteten så 

rådde det ganska traditionella normer kring hur män och kvinnor bör agera och vara vilket 

 
20 Hjelm, 2004, s. 40 
21 Hjelm, 2004, s 258 
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många av de ny kvinnliga studenterna började ifrågasätta. Den rådande hierarkin började 

kvinnorna att kritisera och de krävde att de skulle få mycket större inflytande över det 

kursinnehåll som de läste samt större inflytande över utbildningspolitiken i stort. Som en 

protest mot utbildningsväsendet så började kvinnorna att starta upp damfotbollstävlingar, 

vilket kan ses som allmän respektlöshet eftersom det strider mot de rådande könsrollerna i 

samhället. Studentlagen, till exempel Sussidussorna (Stockholm) och Kompensationskurvorna 

(Göteborg), som skapades under 1960-talet bestod till största del av studenter från diverse 

olika kurser och institutioner, därav hamnar de i studentkategorin.22 Denna kategori är en 

offentlig gemenskap då kvinnorna lär känna varandra genom skolan och väljer att därigenom 

börja spela fotboll. 

 

Sedan så går Hjelm in på den andra kategorin som behandlar korpfotbollslag och dessa startar 

genom att allt fler kvinnor börjar lönearbeta under 1960- och 1970-talen. Korpfotbollslagen 

startas alltså i anslutning till kvinnornas arbetsplatser där korpidrottsförbundet fann att 

kvinnorna var intresserade av att spela fotboll. Spelformen som damerna startade med var 

sjumanna och genom detta så kan det bli lite mindre yta att röra sig på, vilket kanske tilltalade 

kvinnorna genom att de kunde få motionen tillsammans med en trivsel i 

lagsammanhållningen. Det leder till att damfotbollslagen i korpen lockade till sig andra 

kvinnor som vill motionera och testar då på fotbollen, så det är inte enbart kvinnor som jobbar 

på samma arbetsplats som spelar i dessa lag. Damfotbollen i korpen mötte inget motstånd från 

herrarna vilket skiljer sig från studentlagen där de mötte motstånd från männen. Även denna 

kategori är sprungen ur en offentlig gemenskap, arbetsplatsen, där kvinnor lär känna varandra 

och väljer att börja spela fotboll. Exempel på dessa lag är Polisen som spelar i Umeserien 

1969. 23 

 

Den tredje kategorin som Hjelm tar upp är handbollslag vilket Hjelm anser är den största av 

de alla, sett till hur många som tidigare spelat handboll och sedan även spelar fotboll. Ofta så 

spelade kvinnorna handboll på vinterhalvåret och hade där med ingen aktivitet att syssla med 

på sommarhalvåret, därför började många av dessa kvinnorna med fotboll som enbart 

spelades på sommaren. Eftersom handboll är en sport med mycket närkontakt och relativt hög 

skaderisk så ansåg dessa kvinnor inte att fotboll var en för ”hård” sport för kvinnor. 

Kvinnorna startade upp denna typ av lag inom en flersektionsförening där flera sporter fanns, 

 
22 Hjelm, 2004, s. 260 
23 Hjelm, 2004, s. 260–261 
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till exempel handboll sedan tidigare. Eftersom damlagen i handboll redan hade fått mindre 

träningstid och sämre matchförhållanden än vad herrlagen fick så var det inte främmande för 

dem att detta även skedde i fotbollsvärld. Det blev alltså ingen förvåning för dem att de även 

inom fotbollen skulle möta på motstånd från herrlagensföreträdare. Varför Hjelm benämner 

det som den största kategorien i sin studie är för att fyra av fem lag som han har tittat på 

hamnar i denna kategori, Djurgårdens IF, Jitex BK, IFK Malmö och Sandåkerns SK.24 

Handbollen var också en offentlig gemenskap som kvinnor kunde söka sig till först och skapa 

en gemenskap, genom denna väljer det att sedan börja spela fotboll. 

 

Fotbollsänkorna är den fjärde kategorin som Hjelm tar upp och den karaktäriseras som den 

mest heterogena kategorin av de alla, som han nämner så hade den lika gärna kunna kallats 

för kamratgänget, kompisgänget eller något liknande. Det som kännetecknar denna kategori 

av kvinnor är att de startar upp dessa lag påminner väldigt mycket om herrarna när de startade 

upp de första fotbollslagen under början av 1900-talet. Att kategorin just kallas för 

fotbollsänkor beror på att journalisterna på den tiden valde den benämningen för kvinnor vars 

män ofta var borta från hemmet och idrottade. Kvinnorna i denna kategori har oftast en 

koppling till fotbollen och fotbollsklubbarna genom att deras män, bröder eller manliga 

kompisar var aktiva i fotbollen. Tidigare så hade kvinnorna följt herrarnas matcher från 

sidlinjen, så intresset fanns där hos dem. De kunde även ha varit så att de tidigare varit aktiva 

inom någon idrott och därför var steget in i fotbollen relativt enkelt samt att de levde i 

närheten av föreningen och att många redan innan var bekanta med varandra. Hjelm skriver 

även att det kunde vara väldigt stor åldersspridning på damlaget då de yngsta ibland kunde 

vara barn till de äldre spelarna. Trots detta så var nog fotbollsänkorna de som hade högst 

ambitionsnivå och ville gärna spela tävlingsmatcher mot andra damlag.25 Fotbollsänkorna är 

den kategori som skiljer sig från de andra kategorierna eftersom den är sprungen ur en privat 

gemenskap där kvinnorna kände varandra redan från start och startade själva ett fotbollslag 

utan någon annan verksamhet.  

 

Den sista kategorin som Hjelm tar upp är flicklagen och dessa kommer till eftersom landets 

politiker börjar att oroa sig för vad ungdomarna gör på sin fritid och ville ge den ett 

uppbyggligt innehåll. Därför så satsas det på kommunal nivå på fritidsgårdar runt om i hela 

landet och här uppmuntrades alla, både flickor och pojkar, att delta i fotbollstävlingar och 

 
24 Hjelm, 2004, s. 261 
25 Hjelm, 2004, s. 261–262 
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andra fysiska aktiviteter. Alltså så startade flicklagen på ungdomsgårdarna där det fanns 

vuxna som gav tjejerna möjlighet till att engagera sig i fotboll. Det finns även flicklag som 

startades inom idrottsföreningar som hade bred och stor ungdomsverksamhet, det som 

kännetecknar denna typ av lag är att deras verksamhet liknade ungdomsgårdarna, där 

tillgängligheten till plan och öppettiderna var generösa.26 Genom till exempel verksamheter 

som låg nära skolan så kunde flicklagen uppstå, alltså lägger sig denna kategori också i en 

offentlig gemenskap. Flickorna organiserar sig genom en annan verksamhet och bestämmer 

sedan att starta ett fotbollslag.  

 

3.2 Könsrollerna i fokus 
 

Har kvinnorna en sportslig chans? är en avhandling som är skriven av Eva Olofsson där hon 

har som syfte att försöka beskriva och även förstå kvinnornas situation inom idrotten, för att 

sedan ställa det i relation till kvinnornas roll i samhället.27 Olofsson utgår från att det samhälle 

som boken behandlar är patriarkal men även att idrottsrörelsen är en patriarkal institution. Det 

är alltså männen som dominerar över de kvinnor som är aktiva inom idrotten, främst vad som 

avser makt och kontroll över kvinnorna. Männen styr över resurserna och tillåter enbart 

kvinnorna att få en viss del av alla resurser för att kunna bedriva damidrott, det blir en orättvis 

resursfördelning. Kvinnorna saknas i stort sett helt från de styrande organen inom idrotten, 

där är det männen som sitter på de ledande maktpositionerna, vilket enligt Olofsson spär på 

den bild som ges att idrottsrörelsen är en icke-könsneutral institution.28 Det är med denna 

teoretiska utgångspunkt Olofsson utgår ifrån när hon genomför sin studie. 

 

Olofsson tar upp i sitt resultat att det finns en skillnad i hur föreningar skildrar herr och 

damlag i föreningarnas till exempel årsberättelser och liknande. Kvinnors roll inom 

idrottsvärlden skiljer sig åt mellan föreningarna och även på central nivå. Detta gör att 

beroende på vilken syn de hade på kvinnorna gav dem olika förutsättningar att lyckas men det 

gör även att de värderas olika och i många fall sätts dem i längre ”rang” än männen. 

Det finns alltså en tydlig skillnad i villkoren mellan kvinnor och män när det kommer till att 

bedriva en fotbollsverksamhet.29  

 
26 Hjelm, 2004, s. 262–263 
27 Olofsson, 1989, s. 13 
28 Olofsson, 1989, s. 57–58 
29 Olofsson, 1989, s. 15 
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För att ta kunna svara på sin frågeställning har Olofsson studerat SvFFs, Svenska 

fotbollsförbundet, protokoll, årsberättelser, årsböcker, vissa utredningar samt intervjuer.30 

Med detta som underlag så har Olofsson skapat en beskrivning av hur SvFFs kvinnosyn var 

samt vilka värderingar som de hade kring damfotboll. Olofsson tar upp att när damfotbollen 

skulle integreras med herrfotbollen så skulle detta göras på lika villkor, vilket kommer visa 

sig inte stämma överhuvudtaget. För att bevisa detta så har Olofsson jämfört 

resursfördelningen, beskrivningar, tillgång till material och bilder. Det resultat som Olofsson 

får fram visar tydligt på att kvinnor hade en lägre rangordning än vad män hade, en anledning 

till detta var för att det var männen som bestämde reglerna för kvinnornas idrottsutövande. 

Kvinnorna hade obefintlig möjlighet att påverka något beslut som togs kring hur det skulle se 

ut för deras idrottsutövning, männens makt över kvinnorna i idrottsrörelsen var i det närmaste 

total.31  

 

I årsberättelserna så framkommer det att kvinnor sällan syns i bild samt nämns nästan aldrig i 

inledningarna, männen prioriterades och blev oftast placerade före kvinnan. Det finns dock 

undantag där kvinnornas prestation fick utrymme i årsberättelserna och det var i de fall det 

hade gått dåligt för herrarna och kvinnornas prestation användes som en tröst.32 Olofsson tar 

även upp att fördelningen av resurser skiljde sig mellan dam och herrlagen, där damlagen fick 

en orättvis del av resurserna, damerna blev i stor utsträckning förbisedda av herrlagen. 

Tydligast togs detta sig uttryck i att herrarna fick mycket större ersättning jämfört med 

damerna när dessa skulle ut på landslagsuppdrag.33  

 

Det är av intresse för studien att jämföra Olofssons teorier angående om att kvinnor får 

mindre resurser och därav mindre möjlighet till utveckling som kommer att användas för att 

se om detta stämmer in på IS Halmias damlag. Resultatet som Olofsson får fram angående 

utrymmet i verksamhetsberättelserna är något som kommer att beröras i studien för att se hur 

föreningen framställer damlaget. 

 

 
30 Olofsson, 1989, s. 137 
31 Olofsson, 1989, s. 195 
32 Olofsson, 1989, s. 159 
33 Olofsson, 1989, s. 158 
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4. Metod och urval 
 

Studien är uppbyggd på både en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys där jag genom att 

analysera protokoll, årsberättelser och verksamhetsberättelser försöker få fram en bild av hur 

det gick till när IS Halmia startade sitt damlag under 1970-talet. Som Alan Bryman skriver i 

sin bok Samhällsvetenskaplig metoder så är en kvalitativ innehållsanalys det vanligaste 

tillvägagångssättet när det kommer till att göra analyser av dokument. I min studie så kommer 

jag att söka efter vissa bakomliggande teman i det material som kommer undersökas, det kan 

vara allt ifrån vad kvinnorna säger i jubileumsberättelser till vad som står skrivet i protokoll.34 

För att kunna ge en så bra bild av hur det såg ut mellan IS Halmias damlag och Laholms FK:s 

damlags resursfördelning så kommer jag att använda mig av en sekundäranalys av Dennis 

Nilssons studie kring Laholms FK:s damlag. Genom att använda mig av denna typ av analys 

kan ge möjlighet till att vi förstår damfotbollen i Halmstad kommun på ett annat sätt än 

tidigare. Det är den kvantitativa delen av studien där jag kommer använda mig av Dennis 

Nilssons nyckelbegrepp, så som utrymmet i årsberättelser, i sökandet av resursfördelning och 

sedan jämföra resultatet mellan de två studierna.35  

Det blir alltså en flermetodsforskning där jag kommer att använda mig av både kvalitativa 

metoder och kvantitativa för att kunna svara på min frågeställning. Som Bryman tar upp det 

så kan det ses som att de två metoderna kompenserar varandras svaga sidor med metodernas 

starka sidor. Det är även relevant att använda sig av två stycken olika metoder för att 

frågeställningen innehåller skilda forskningsfrågor där den första inriktar sig mer på en 

kvalitativ analys och den tredje blir kvantitativ i form av statistik.36 

Jag kommer att använda ett målstyrt urval i protokoll, årsberättelser och 

verksamhetsberättelser för att kunna på ett effektivt sätt besvara min frågeställning och för att 

tiden ska finnas till. Det målstyrda urvalet handlar om att det är forskningsfrågorna som 

kommer att styra tillvägagångsättet och detta är tydligt bestämt tidigt i undersökningen.37 Det 

målstyrda urvalet kommer också hjälpa till att hitta samma nyckelbegrepp så jag kommer att 

kunna jämföra mitt resultat med Dennis Nilssons resultat. 

 
34 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. Liber: Stockholm. 2018, s. 677 
35 Bryman, 2018, s. 385–387 
36 Bryman, 2018, s. 764–765 
37 Bryman, 2018, s. 498 
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Jag kommer att applicera Hjelms teori om damlagen utgår från olika gemenskaper och de fem 

kategorier på grundandet av IS Halmias damlag. Eva Olofssons teorier kommer att ställas i 

jämförelse med IS Halmia för att se om det stämmer överens med att damlaget agerar i en 

patriarkal verksamhet där kvinnor får mindre utrymme och ekonomiska möjligheter att 

utvecklas. Det är även resultaten som kommer fram när Eva Olofssons teorier används som 

kommer att jämföras med Dennis Nilssons resultat angående Laholms FK:s damlag. 

4.2 Avgränsningar 
 

Jag har valt att undersöka IS Halmia under åren 1970 – 1980 och anledningen till att jag valde 

att avgränsa mig till just den tidsperioden är för att 1970 startades damsektionen i IS Halmia. 

Varför studien inte ska pågå mer än fram tills 1980 är för att jag ska hinna med det under den 

tiden vi fått att göra studien men även för damfotbollen genomgår en stor förändring under 

den tiden. Damfotbollen får med sig ett regeringsbeslut där man ämnar avsätta mer resurser 

till damfotbollen.38 Damfotbollen hade under den tidsperioden haft sin stora utveckling där de 

lyckas rota sig fast i den svenska idrottskulturen men det börjar avta och förändringarna sker 

med långsamt. Detta beror även på att 1981 så valde många av damspelarna i Halmia att 

avsluta sina karriärer för att syssla med annat, samt att de ekonomiska kostnaderna blev för 

stora. Detta resulterade till att de fick dra sig ur Allsvenskan och fick därmed börja om i div 

4.39  

 

4.3 Material 
 
Denna studie bygger på material från Folkrörelsernas arkiv i Halmstad där jag har tittat 

närmare på IS Halmias arkiv. Jag har i detta arkiv tittat närmare på information som rörde 

damlaget i diverse mötesprotokoll, styrelseprotokoll och verksamhetsberättelser. Det finns år 

som det inte finns något skrivet om damlaget i IS Halmias arkiv och då har jag försökt 

komplettera detta med tidningsutdrag från Hallandsposten. Om verksamhetsberättelserna som 

inte funnits på Folkrörelsernas arkiv i Halmstad funnits någon annanstans låter jag vara osagt 

men jag har tyvärr inte lyckats finna dem. Trots detta så anser jag att det material som jag 

funnit har gett en övergripande blick på hur damlaget i Halmia utvecklats över åren 1970–

1980. 

 
38 Hjelm, 2004, s. 254 
39 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, B:5, Verksamhetsberättelse från 1980 
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100 år med laget i mitt hjärta är även en bok som har använts för att kunna få en 

övergripande blid av hur damerna såg på sin egen situation under 1970–80 talet, i denna bok 

finns det bra utdrag från intervjuer av både spelare och ledare som gett en bredare bild än vad 

arkivet ger. Dock gäller det att förhålla sig källkritiskt till just denna typ av bok då den är 

skriven av en person som står föreningen mycket nära och kan därmed vara partisk för att ge 

en förskönad bild av föreningen. 
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5. Bakgrund 
 
5.1 Fotbollens intåg i Sverige  
 

Fotbollen kommer ursprungligen ifrån England till Sverige runt slutet av 1800-talet – början 

av 1900-talet där sporten fick sitt fäste väldigt snabbt i svenska idrottskulturen. Sporten 

ansågs vara farlig att utöva för män men efter att uppforstransidealet hade kommit upp till 

diskussion så sågs fotbollen som ett sätt att kunna forma karaktären hos de unga männen. 

Kvinnor skulle inte spela denna brutala sport utan det fanns en stor risk att kvinnor 

överansträngdes om de spelade fotboll. Den fysiska aktivitet som kvinnor skulle bedriva var 

utformat så att det bedrevs med största måttfullhet. Damfotboll fanns dock under 1900-talet i 

till exempel England, Skottland och Danmark så spelades det damfotbollsmatcher inför stora 

publikmassor. Anledningen till detta som Hjelm tar upp är för att fotbollen under tidiga 1900-

talet inte fått någon könsmarkering som ”manligt”. De kvinnor som spelade fotboll under 

början av 1900-talet ansåg att det var en lämplig idrott för dem att utföra men trots detta så 

fanns det personer på maktpositioner så som Viktor Balck m.fl. som inte ansåg att kvinnor 

skulle spela fotboll. Detta leder till att det inte etableras någon damfotboll under sekelskiftet.40  

 

Runt om i europeiska länder före och efter första världskriget så började det att dyka upp 

damlag i fotboll, det är även något som sker i Sverige under denna tid. Deras möjlighet till att 

spela fotboll går ut på att de ska möta äldre herrlag, så kallade ”oldboys-lag”, i 

välgörenhetsmatcher som visade sig dra stor publik på omkring tusen åskådare. Det spelades 

en del så kallade ”jippomatcher” runt om i Sverige där damlag mötte äldre herrlag som 

underhållningssyfte.41 Efter succén med ”jippomatcherna” så började det att i Göteborgs-

Tidningen att diskuteras om det inte vore en bra sak att starta upp tävlingsinriktad damfotboll 

i Göteborg. Ett möte ordnades för att kunna diskutera frågan kring om det skulle startas något 

damfotbollslag, mötet drog ett 60-tal intresserade kvinnor. Mötet blev inte riktigt som de hade 

tänkt sig eftersom Hugo Levin, som var ordförande i Göteborgs Fotbollsförbund, ansåg att 

fotboll inte var en lämplig sport för kvinnor att utföra. Kvinnor ska istället börja med 

landhockey och bandy, något som var vanligt förekommande i slutet av 1800-talet och början 

av 1900-talet uppe i Stockholmsregionerna hos överklassen och kretsarna runt hovet.42 43 

 
40 Hjelm, 2004, s. 19–20 
41 Hjelm, 2004, s.22 
42 Andersson, 2002, s. 80 
43 Hjelm, 2004, s. 23 
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Trots det motstånd som damfotbollen fick från män som satt i maktpositioner så spelades det 

damfotboll runt om i landet men dessa var i första hand ”jippomatcher”, den tävlingsinriktade 

fotbollen förblev därmed ”manlig”. Det skulle dröja ganska många år innan kvinnorna fick 

möjlighet att spela tävlingsmatcher likt herrarna.44 

 

5.1 En sport för alla 
 

”Jippomatcherna” är ett fenomen som pågår under större delen av 20-talet och 30-talet, där 

det oftast handlade om att spela matcher i underhållningssyfte och i viss mån samla in pengar 

till välgörande ändamål. Utvecklingen kommer ta väldigt lång tid och under andra 

världskriget så hamnar damfotbollen i skuggan och det uppsving som damfotbollen hade fått 

efter första världskriget ägde aldrig rum.45 

 

Under 1950-talet så sker det en stor förändring i utvecklingen av damfotbollen och uppe i 

Västerbotten så arrangerade VF (Västerbottens Folkblad) en korpfotbollslagstuneringar för 

både kvinnor och män vilket var väldigt ovanligt. Korpen under denna tid är en 

motionsförening i Sverige som sedan 1945 anordnar motionstävlingar, där de inte har samma 

tävlingsinriktning som vanliga seriespel men det var ändå en seriös och relativt 

tävlingsinriktat cupspel. Något eget seriespel fick ändå inte kvinnorna, även om de uppnått att 

få spela på tävlingsnivå i några enstaka fall.46  

 

Under 1960-talets början så är den svenska fotbollen manligt dominerad rakt igenom, all 

verksamhet och tävlingar var riktade till det manliga könet. Under 1960-talets andra hälft så 

sker det en förändring och det startas damfotbollsserier runt om i hela landet och den serie 

som blir mest känd och skriven i historieböckerna som den första är ”damallsvenskan”. Det 

var sex lag som var med våren 1968 när serien startades för första gången, detta på initiativ av 

Öxabäcks IF som även var delaktiga i serien. Detta blev starten för damfotbollen och den fick 

se en snabb tillväxt under resterande del av decenniet.47 

 

 
44 Hjelm, 2004, s. 24 
45 Hjelm, 2004, s. 25 
46 Hjelm, 2004, s. 26 
47 Hjelm, 2004, s. 31 
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Eva Olofsson skriver att den snabba spridningen av damfotbollen har med att kvinnorna i 

större utsträckning hade börjat lönearbeta vilket tidigare varit dominerat av männen, de blev 

del av en offentlig arena vilket de tidigare inte varit tillåtna till. Detta banade alltså banan för 

att även göra det på andra mer traditionellt manliga domäner vilket fotbollen är under 1960-

talets första halva. Lägg då även till att fotbollen är jämfört med många andra sporter en 

relativt billig sport och bra som en nybörjarsport om personerna inte har varit aktiva innan.48 

Hjelm skiljer sig lite ifrån Olofssons förklaring av varför denna tillväxt skedde så snabbt och 

han riktar mer in sig på att kvinnorna gjorde det för att söka gemenskap med andra kvinnor 

samt att de ville engagera sig i lagidrotter och då var fotboll en väldigt bra alternativ. Behovet 

till gemenskap fanns för att kunna skapa jämställdhet, kvinnorna ville ha möjlighet till samma 

saker som männen hade. 

 

Under hösten 1970 så togs det ett beslut om att kvinnor och män ska omfattas av samma 

licenssystem samt att de regler som herrarna hade även skulle tillämpas på damfotbollen, men 

med ett undantag. Kvinnorna skulle spela matcher som var 2x30 minuter istället för 2x45 som 

herrarna spelade, kvinnorna fick spela med en boll med storlek fyra istället för storlek fem 

som herrarna spelade med. Detta gjordes för att kvinnorna inte hade samma fysiologiska 

förutsättningar som männen hade, därav vissa modifikationer. Speltiderna och storleken på 

bollen är något som successivt har förändrats och idag så spelar både kvinnor och män med 

2x45 min, samma storlek på bollen samt med samma regler, i detta avseende så har sporten 

uppnått jämställdhet.49 Året 1972 så var utredningen ”Damfotbollen i Sverige” färdig och det 

är med den som det framkommer att det inte finns några speciella risker med att damer spelar 

fotboll.50 

  

 
48 Olofsson, 1989, s. 179 
49 Olofsson, 1989, s. 153  
50 Hjelm, 2004, s. 34 
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6. Resultat och analys 
 
6.1 Ett (dam)lag som spelar boll minsann 
 

Året 1970 utgjorde en kamp för IS Halmias herrar att klara sig kvar i division två, tidigare 

hade laget skördat många fina placeringar i Sveriges högsta ligor. Just detta år så hade IS 

Halmia det tuff med att hålla sig kvar i division två men lyckas genom att ha bättre 

målskillnad. Året gav även en stormatch mellan IS Halmia mot Nottingham Forest inför 

omkring 5 000 personer på anrika Örjans vall.51 

 

IS Halmia är en idrottsförening som startar i Halmstad den 16 juni 1907 och de idrotter som 

stod på programmet för föreningen var fotboll, friidrott, gymnastik och brottning, där 

fotbollen inte skulle spelas i seriespel utan enbart av vänskapsmatcher och pokalmatcher.52 

Halmia hade under den första hälften av 1970-talet präglats av några turbulenta år där och ett 

ekonomiskt underskott på 500 000 kronor inför 1976 års verksamhetsår. Genom att tillsätta en 

stark och enad styrelse så lyckas de vända på den negativa trenden och får tre år senare ett 

överskott på 33 000 kronor. I samband med detta så startar föreningen ett damlag, rättare sagt 

år 1970. Det är i ett protokoll från den 9 januari 1970 som föreningen för första gången tar 

upp att det skulle finnas ett intresse att starta ett damlag.53 Varför detta intresse uppkom just 

nu är svårt att utläsa från protokollen men Hjelm skriver i sin bok att damfotbollsmatcherna 

under 1968–1970 väckte uppståndelse och många ville ta sig ner till planerna för att se vad 

det hela handlade om. Det leder alltså till höga publiksiffror och mer intäkter till föreningarna. 

Om detta skulle ligga till grund att Halmia väljer att starta ett damlag är svårt att säga men 

herrarna hade trots allt mycket publik på sina matcher och Hjelm skriver att 

damlagsmatcherna ofta lockade fler årsskådare än herrfotbollsmatcher i division II, III eller 

lägre.54 

 

Det tas ett beslut tätt inpå att det tagits upp hos styrelsen för första gången att sätta ut en 

annons i tidningen om att det fanns möjlighet för flickor och kvinnor att komma ner till 

Alevallen och testa på fotboll. Redan den 3 april 1970 så fanns annonsen ute och totalt kom 

det ner 20 stycken till den första träningen som ägde rum på Alevallen den 6 april 1970. En av 

 
51 Arbetsgrupp Halmia: Olsson, Sten & Lundqvist, Anders. 100 år med laget i mitt hjärta. Halmstad, 2007, s. 45 
52 Olsson & Lundqvist, 2007, s. 8 
53 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:14, Mötesprotokoll från 9/1 1970 
54 Hjelm, 2004, s. 247 
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de damer som var intresserad av att testa på fotboll var Elisabeth Ljung som varit aktiv inom 

handbollen och valde nu att även testa på lyckan inom fotbollens värld. En annan var Susanne 

Erlandsson som hade vuxit upp med fotbollen nära sig och var van vid att spela fotboll med 

grabbarna på skolgården, vilket gjorde det ett självklart val att börja spela fotboll när chansen 

gavs.55  

 

I ett protokoll från mötet som ägde rum 15 maj 1970 så börjar det att diskuteras hur 

damsektionens ställning skulle se ut i Halmia, här är det två representanter för damsektionen 

som närvarar, Gun Agneslätt och Linda Abrahamsson.56 Det är Gun Agneslätt, hennes make 

Agne samt Sigvard Abrahamsson som var drivkrafterna till att starta upp en damsektion i IS 

Halmia, alla tre satt med i Halmias styrelse sedan innan. Det fanns redan tidigare 

damfotbollslag i andra föreningar runt om Sverige så det var inte något annorlunda att starta 

upp damlag. De första matcherna som damerna fick spela under sommaren 1970 var mot 

Halmiagänget Hösäckarna, mot pojklag och mot kändisar i stan, dvs typiska ”jippomatcher”. 

Anledningarna till varför laget fick möta dessa lagen är oklart, men en orsak kan vara för att 

det inte fanns några damlag i Halmstad under 1970-talet. Damlaget får göra sin matchdebut 

mot Smålandsstenar bara senare i augusti det året. 57 

 

Varför valde då kvinnorna att spela fotboll? Som Olofsson tar upp så handlar det främst om 

kvinnornas förändrade ställning i samhället som blev mer jämställt och som möjliggjorde ett 

engagemang i en typiskt manlig sport samt strävan efter att skapa ett jämställdare samhälle. 

Även om inte någon av de ”pionjärer” ser sitt intåg som en medveten handling för 

jämställdhet. De ser mer på det som en nyfikenhet för sporten och viljan att göra något 

gemensamt med andra kvinnor.58 Jonny Hjelm går i ett annat spår som passar bättre in på IS 

Halmias damlag och det är att det fanns en nyfikenhet och att damerna tyckte fotbollen verkar 

roligt.59 Så som det står i jubileumsberättelsen så verkar det som att kvinnorna mer var ute 

efter att utforska spelet, finna glädjen i fotbollen och skapa en gemenskap med andra kvinnor 

mer än att sträva efter jämställdhet.60 

 

 
55 Olsson & Lundqvist, 2007, s. 55–56  
56 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:14, Mötesprotokoll från 15/5 1970  
57 Olsson & Lundqvist, 2007, s. 56 
58 Olofsson, 1989, s. 170 
59 Hjelm, 2004, s. 257 
60 Olsson & Lundqvist, 2007, s. 56 
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Claes Annerstedt skriver att när pionjärerna inom damfotbollen började att spela fotboll så var 

det inte den bästa tekniken som åskådarna såg, detta kan varit anledningen till att många 

”fnissade” när de såg det för första gången. En anledning till detta var för att tjejer i unga 

åldrar inte lekte och spelade med bollar i den utsträckning som pojkarna gjorde.61 Det är något 

som går att koppla ihop med Halmias damlag i början, även om många av de damer som kom 

ner till Alevallen var bra tränade fysiskt så fanns inte tekniken där lika naturligt.  

 

Så hade klubben nu startat upp en damsektion som skulle agera som en fristående damklubb 

men som får använda Halmias namn och en viss modifierad matchdräkt.62 Startskottet för 

damfotbollen i Halmstad var nu iväg och fler skulle komma att följa Halmias spår och starta 

fler damlag i närområdet. Bara ett år senare så startar Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) upp 

en utredning som utgår ifrån att damfotbollen skulle integreras in i SvFF:s alla led och genom 

detta så skulle den bli jämställd med alla de andra verksamheter inom förbundet, dvs 

verksamheter som var riktade mot männen. Det får som följd att satsningar på landslag, 

internationella matcher skulle komma till och att en damallsvenska skulle startas upp.63 Alltså 

låg Halmia i framkant när det gällde detta, de hade ju redan startat upp sin damsektion och 

börjat träna på allvar och skapat sig ett bra damlag. 

  

 
61 Annerstedt, 1983, s. 166 
62 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:14, Mötesprotokoll från 15/5 1970 
63 Hjelm, 2004, s. 250  
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6.2 Flickorna i Halmia 
 
Damerna och flickorna som kom ner till Alevallen den allra första träningen 3 april 1970 fick 

nys om detta genom annonsen som sattes upp i Hallandsposten samt via ”djungeltelegrafen”. 

Det var cirka 20 stycken ”amazoner” som dök upp och åldersspannet var relativt stort mellan 

de olika deltagarna, det som går att utlösa från jubileumsberättelsen så är den yngsta Susanne 

Erlandsson på 13 år.64 Kamratgänget eller ”fotbollsänkorna” som Hjelms tar upp som en av 

sina fem kategorier kännetecknas av att åldersspridningen är ganska stor i laget men att laget 

har en kärna som består av kvinnor i tjugoårsåldern. Det kunde även vara så att den yngsta 

spelaren i laget var släktingar eller rent av barn till de äldre i laget.65 Att så skulle vara fallet i 

Halmia framkommer inte från protokollen eller berättelserna men mycket annat från kategorin 

”kamratgäng” stämmer dock in. Ett exempel är att kvinnorna i denna kategori hade någon 

nära släkting eller fästman som spelade fotboll och därav började de med just fotbollen. Här 

går det att koppla ihop det med Susanne Erlandsson som hade manliga kompisar eller bröder 

som hon spelade fotboll ihop med på gården, kanske även aktiva i föreningen. Elisabeth 

Ljung hade en bror som var målvakt i Halmia och det är anledningen till att Elisabeth började 

spela som målvakt, kanske var det även anledningen till att hon ens valde att starta sin 

fotbollskarriär.66 

 

Utöver det så kan det även varit så att andra damer i laget hade kopplingar till föreningen 

sedan tidigare, någon bekant som varit aktiv i föreningen, suttit i styrelsen eller varit ledare. 

Att så var fallet framgår inte i verksamhetsberättelser eller protokoll utan detta är enbart en 

spekulation. Något som även kännetecknar kamratgänget var att kvinnorna var 

idrottsintresserade och hade tidigare sysslat med andra idrotter, vilket stämmer bra överens 

med Halmia.67 I jubileumsberättelsen står det att kvinnorna som lockades ner till Alevallen 

var de flesta bra tränade, i och med detta så kan slutsatsen dras att de varit aktiva med någon 

kroppsutövande hobby.68 Kvinnorna som spelade i Halmia var från Halmstadtrakten men 

under senare år så kommer Halmia att locka till sig de bästa fotbollsspelarna runt om stan, det 

är dock oklart om de kvinnor som kom ner till första träningen kände varandra.69 

 

 
64 Olsson & Lundqvist, 2007, s. 56  
65 Hjelm, 2004, s. 262 
66 Olsson & Lundqvist, 2007, s. 57 
67 Hjelm, 2004, s. 262 
68 Olsson & Lundqvist, 2007, s. 56 
69 Olsson & Lundqvist, 2007, s. 57 
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Mycket av det som står om Hjelms kategori kamratgänget stämmer bra in på damerna som 

bildar Halmias damlag i fotboll. 

 

Att Elisabeth Ljung startade sin idrottskarriär med handbollen är något som går att utläsa från 

jubileumsberättelsen och det var även fler från det handbollen som valde att testa på att spela 

fotboll men vilka dessa var går inte att utläsa från jubileumsberättelsen.70 I och med detta så 

bör det vägas in att Halmia kvalificerar sig som ett handbollslag i Hjelms kategorier, han 

skriver trots allt att detta var den största kategorin i storstäderna och handbollen var stor även 

i Halmstad så sannolikheten att kvinnorna spelade handboll är relativt stor.71 Halmia var inte 

en flersektionsförening under 1970-talet, något som de dock varit under första halvan av 

1900-talet, men nu hade föreningen bara fotbollen kvar på programmet.72 Alltså så spelade 

inte kvinnorna i Halmia innan den första träningen utan fick utöva sina andra sporter i andra 

föreningar. Mycket av det som Hjelms kategori handbollslag stämmer också in på Halmias 

damlag förutom att damerna funnits i Halmia och varit aktiva med en annan sport.73 

 

Flicklagen är en kategori som skulle passa in Susanne Erlandssons resa in i fotbollen, 

eftersom hon tidigt hade spelat fotboll med grabbarna på skolgården. Om det är fler som gjort 

samma resa som Susanne är inget som framkommer i någon berättelse. Det är dock inte något 

mer som stämmer in i kategorin flicklag från Halmias damlag.74 

 

Hjelms studentlag är något som inte passar in på Halmias damlag, dels för att några av 

deltagarna var alldeles för unga för att studera på universitet eller högskola, dels för att 

Högskolan i Halmstad inte hade grundats under denna tiden. Även kategorin korpfotbollslag 

är något som är svårplacerat i relation till Halmias damlag då många av de kvinnor som kom 

ner till Alevallen oftast aldrig har rört en fotboll innan. Det framkommer inte om kvinnorna 

arbetade tillsammans och genom detta valde att gå på träningarna ihop.75 

 

Initiativet att starta ett damlag kommer från tre personer inom klubbens ledning och genom 

detta så får damlaget stöd ifrån föreningen redan från första början. Detta var nog nödvändigt 

 
70 Olsson & Lundqvist, 2007, s. 56 
71 Hjelm, 2004, s. 261 
72 Olsson & Lundqvist, 2007, s. 15 
73 Hjelm, 2004, s. 261 
74 Hjelm, 2004, s. 262–263 
75 Hjelm, 2004, s. 260–261 
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för att damlaget skulle ha en ärlig chans att kunna etablera sig och bedriva en bra verksamhet 

då det fanns mycket motstånd till damfotboll, från herrlagen men även andra i samhället. För 

att få ner kvinnorna till träningen så användes det en annons i tidningen, detta var ett vanligt 

sätt att kommunicera under denna tid. Som Dennis Nilsson har tagit upp i sin studie så kom 

han fram till att Laholms FK var ett annonslag eftersom damerna började spela fotboll tack 

vare en annons i tidningen, detta är något som även stämmer in i Halmias berättelse. Dennis 

Nilsson skriver att Laholms FK inte stämmer in till hundra procent i någon av Hjelms 

kategorier och väljer därmed att skapa en egen, annonslaget.76 Halmias damlag ser inte ut att 

stämma in på någon av Hjelms kategorier, men det går att se spår av vissa av dem.   

 

Halmia är en blandning av både kamratgäng och handbollslag där båda kategorierna spelar 

stor roll för hur spelarna hittar till Halmia och börjar spela fotboll. Annonsen i tidningen 

spelade stor roll för att sprida ordet om att det fanns möjlighet till att börja spela fotboll i 

föreningen. Att de varit aktiva inom andra idrotter och lagsporter ökar möjligheten att de 

faktiskt tar steget och provar någon annan sport när de har uppehåll. Precis som i Dennis 

Nilssons studie så tar han upp att Laholms FK:s uppstart skiljer sig från den inställning som 

Hjelm har, där Hjelms kategorier alltid utgår ifrån att kvinnorna själva startar upp damlagen. I 

Halmia är det även här föreningen, med de tre initiativtagarna i spetsen, som väljer att starta 

upp en damsektion med damlag.  

 

Som sagt så är Halmia är en blandning av Hjelms kategorier kamratgäng och handbollslag 

samt Dennis Nilssons kategori annonslag då alla hade en inverkan på att kvinnorna valde att 

spela fotboll i just Halmia. Hjelms teorier på uppstarten av damlag är inte helt optimala att 

använda sig av i alla svenska föreningar utan oftast passar nog en mer blandning av flera olika 

kategorier mer in. Det kan dock vara så att när föreningar startar upp lag så kommer det en 

mix av kvinnor som vill spela fotboll till skillnad från när det startar upp separat från 

föreningarna.  

 

Att skapa en ny kategori som kan få namnet föreningslaget är något som skulle passa in på 

Halmias damlag där det faktiskt är föreningen själva som tar beslutet om att starta upp ett 

damlag. Laget blir sprungen ur en redan existerande samhörighet dit kvinnor som strävar efter 

att skapa gemenskaper med andra kvinnor kan söka sig till.   

 
76 Nilsson, 2012, s. 24 
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6.3 Rödvitt i blågult 
 
IS Halmia är alltså ett blandlag av flera olika kategorier men hur ser deras utveckling ut under 

de kommande åren, specifikt mellan 1970 – 1980? Vad som är av intresse här är att se kring 

lagens utveckling och resursfördelning, detta innebär att till exempel kolla på hur det gick för 

lagen i seriesammanhang etc. När det kommer till resursfördelning så kommer Olofssons 

teorier att appliceras på det material som framkommer genom verksamhetsberättelser och 

protokoll. Olofsson menar att när det kommer till resurser så blev ofta damerna orättvist 

behandlade och fick ofta se stora resurser gå till herrlagen medans damlagen enbart får en 

liten del. När det kommer till verksamhetsberättelser och jubileumsberättelser så väljer 

föreningarna att lyfta fram herrlagen först och främst. Det finns dock undantag till detta, 

vilket är om det går dåligt och de inte lever upp till förväntningarna då väljer föreningarna att 

lyfta fram damlagens bedrifter.77   

Jonny Hjelm skriver också att damlagen runt om i Sverige oftast fick kämpa för att få tillgång 

till föreningarnas resurser och för att kunna få ihop ekonomin så den täcker material mm.78 

Här kommer då frågan, hur gick det för Halmias damlag när det kommer till ekonomi och 

resurser? För att kunna svara på denna fråga så är det väsentligt att få en översikt på hur det 

har gått för dam- respektive herrlag i seriesammanhang då detta spelar en stor roll för hur 

resursfördelningen ser ut.  

Nedan följer Diagram 1 som visar herr- och damlagets tabellplacering i seriesammanhang 

under 1971–1980. 

 

 

 
77 Olofsson, 1989, s. 158 
78 Hjelm, 2004 
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Diagram 1, Tabellplaceringar 1971-1980 
Källa: IS Halmia. Damfotbollens historia. Tillgänglig: https://www.halmia.se/klubben/historia/damfotbollen-
14111513 (Hämtad 2019-12-20) 
          IS Halmia. Herrfotbollens historia. Tillgänglig: https://www.halmia.se/klubben/historia/herrfotbollen-
14111143 (Hämtad 2019-12-20) 
 

Utifrån Diagram 1 så kan vi se att damlaget presterade på en hög nivå de flesta åren som 

denna studien kommer att behandla, det är två år som sticker ut där damlaget hamnade på en 

sämre placering jämfört med de resterande åren vilka var 1976 och 1980. Genom att ställa det 

resonemang som Olofsson tagit fram om att damlaget lyfts upp i årsberättelserna när 

herrlagen inte presterar lika bra. En faktor som är viktig att lägga till för att få fram ett tydligt 

resultat är att se vilka divisioner som herrlaget respektive damlaget i Halmia spelade i. 

Eftersom divisionerna påverkar hur föreningarna värderade insatserna lagen gjorde under 

åren, dvs ligger herrarna i allsvenskan och damerna i division fyra så kommer alltid herrarnas 

insatser att värderas högre även om placeringen blev sämre.79 Nedan följer figur 2 som visar 

precis vilken division som damlaget respektive herrlaget spelar i under 1971–1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
79 Olofsson, 1989, s. 159 
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Herr- och damlagets divisionsplaceringar i IS Halmia under åren 1971–1980 
Årtal Herrlag Damlag 
1971 Div. 2 Södra Götaland Sydhalländska damserien 

(arrangör Hallandsposten) 
1972 Div. 2 Södra Hallandsserien Grupp 2 
1973 Div. 2 Södra Hallandsserien Klass 1 

Södra 
1974 Div. 2 Södra Hallandsserien Grupp 2 
1975 Div. 2 Södra  Hallandsserien Klass 1 

Södra 
1976 Div. 2 Södra Västsvenska Damserien 
1977 Div. 2 Södra Div. 2 Sydsvenska 
1978 Div. 2 Södra Div. 2 Södra 

Svealand/Götaland 
1979 Allsvenskan Div. 2 Södra Götaland 
1980 Div. 2 Södra Div. 1 Södra 

Tabell 1, Divisionsplaceringar 1971-1980 
Källa: IS Halmia. Damfotbollens historia. Tillgänglig: https://www.halmia.se/klubben/historia/damfotbollen-
14111513 (Hämtad 2019-12-20) 
           IS Halmia. Herrfotbollens historia. Tillgänglig: https://www.halmia.se/klubben/historia/herrfotbollen-
14111143 (Hämtad 2019-12-20) 
 
Utifrån Tabell 1 så kan vi utläsa att herrlaget under största delen låg stabilt i division två, idag 

skulle detta varit Superettan vilket är landets näst högsta serie, under majoriteten av 1970 – 80 

talet. Den nivå som herrarna spelar på är inte amatörmässig utan är elitfotboll som de spelar 

och majoriteten av spelarna kan delvis försörja sig genom denna inkomst även om de ofta tog 

jobb vid sidan av fotbollen.  Dessa jobb kom genom föreningen där någon anställt dem i sitt 

företag eller någon närståendes företag.80 Damlaget däremot hade ganska friskt med 

divisionsförändringar under dessa tio år där det förekom uppflyttningar till högsta divisionen, 

divisioner som byter namn och system och nedflyttningar. Serierna som damlaget har spelat i 

har varierat stort, allt från divisioner fyllda med lokala lag som damlaget lyckats vinna och 

upp till tuffa divisioner där man mött lag som Öxabäcks IF och Jitex BK. Man har alltså mött 

lag som spelar på en amatörnivå samt lag som spelar på en elitnivå. Vi kan alltså se att 

herrarna var på en elitnivå under hela detta årtionde och damerna har pendlat mellan en 

amatörmässig nivå och en elitnivå. Till skillnad från Laholms FK:s både herr- och damlag 

som enbart spelat på en amatörmässig nivå under perioden 1970 – 80 så har Halmia legat på 

en mycket högre nivå.81 

 

 
80 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:14, Mötesprotokoll från 14/12 1976 
81 Nilsson, 2012, s. 25–26 
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I mångt och mycket så fick inte kvinnor samma förutsättning även om det såg ungefär 

likadant ut mellan kvinnorna och männen sett till att båda grupperna var tvungna att ha 

arbeten vid sidan av fotbollen för att kunna få det att gå runt rent ekonomiskt. Damerna får 

även kriga för att få vettiga träningstider, där Hjelm skriver om att kategorin med 

handbollslagen var vana vid detta redan innan de börjat spela fotboll, då herrarna får de bästa 

tiderna.82  

 

Olofsson menar att fördelningen av ekonomiska resurser skiljer sig väldigt mycket mellan 

herr- och damlag, där det fördelas orättvist mellan lagen i fördel till herrarna. Enligt Olofsson 

så spelar det ingen roll om damlaget ligger högre upp i divisionerna än herrarna utan de 

kommer fortfarande få mindre resurser.83 

 

IS Halmia startar alltså ett damlag 1970 och med hjälp av de två figurer ovan så kan vi se hur 

laget presterat och i vilka divisioner dessa prestationer har utspelats, men på vilket sätt hade 

föreningen gjort detta möjligt? Vilka resurser fick damlaget från föreningen? Hur tar sig 

berättelserna om damlaget sig uttryck i verksamhetsberättelser och protokoll? Vilka skillnader 

fanns det mellan herrlaget och damlaget? Finns det någon ungdomsverksamhet för flickor 

som kommer kunna gynna damlagets framtid? På vilket sätt utvecklades damlaget under 

perioden 1970–80? För att kunna svara på dessa frågor så kommer Olofssons resultat att 

jämföras på det material som det finns om IS Halmias damlag. Det kommer även att jämföras 

med resultatet som Dennis Nilsson fått fram om Laholms FK:s damlag. 

 

6.3.1 År 1970 
 
Första året som damlaget startar upp sin verksamhet så är tanken att damerna ska få träna två 

gånger nere på Alevallen och inte spela några matcher förens bolltekniken blivit bättre, 

damlaget hoppas även i framtiden att kunna spela förmatcher till Halmias herrlag.84 

Anmärkningsvärt är att laget tidigt satsade på separat målvaktsträning, vilket bedrevs under 

flera års tid. Kanske är detta anledningen till att Elisabeth Ljung blir så framgångsrik, hon 

blev ju trots allt uttagen till landslagets första match även om hon enbart satt på bänken.85 

 

 
82 Hjelm, 2004, s. 261 
83 Olofsson, 1989, s. 171–173 
84 Hallandsposten, 1970-04-07 
85 Olsson & Lundqvist, 2007, s. 56 



 29 

Det som finns om damlaget i protokoll och verksamhetsberättelser under detta år är minimalt, 

det som sticker ut är protokollet från 15 maj där det börjas att diskutera vilken ställning 

damsektionen ska ha i föreningen. Damlaget ska ses som en fristående klubb som spelar 

under IS Halmias namn och färger, där de även får betala 1,000 kr till IS Halmia. Ordförande 

hälsar damerna välkomna och önskar dem lycka till.86 Detta stycke står väldigt långt bak i 

protokollet och ger ett uttryck av att inte vara så viktigt till följd av det, vilket stämmer 

överens med Olofssons resultat om att damlagen placeras längre bak i berättelserna och 

protokollen jämfört med herrarna.  

 

Olofsson har främst studerat SvFFs årsberättelser men det går även att applicera på IS 

Halmias protokoll under 1970.87 Även om Halmias damlag har spelat på en mycket högre 

nivå så blir resultatet samma som i Laholms FK att herrarna tas upp före damerna. Det kan 

bero på att damlaget är en ny del av föreningarna och därför inte kan diskuteras så mycket 

mer i protokollen och verksamhetsberättelserna.88 Tyvärr finns det inget mer om damlaget 

situation under hela 1970-talet, föreningen nämner inte laget i några fler protokoll eller 

liknande, vilket kan bero på att damlaget är en fristående del av föreningen. 

 

6.3.2 År 1971 
 
Halmias damlag sågs som en fristående klubb inom föreningen vilket leder till att damlaget 

inte benämns i några verksamhetsberättelser under 1971. Det är ändå ett lyckat år för 

damlaget då de Sydhalländska damserien och vinner denna serie som är skapad av 

Hallandsposten utan att förlora någon match. De lyckas göra 79 mål och enbart släppa in två 

stycken, här spelar de mot lag som Ysby BK och BK Walldia mm, dvs lokala lag.89 Det är IS 

Halmias damsektion som hör av sig till HP i Laholm som ämnat att starta upp en damserie i 

våren 1971.90 Att Halmias damer skulle ta hem seger detta året råder det ingen tvekan om, i 

alla fall enligt Stafsinges lagledare Sven-Åke Odén när de lyckas slå Stafsinge med 8–0 inför 

300 betalande åskådare.91 Antalet åskådare är mycket för damfotbollen även om den inte går 

att jämföra med Öxabäcks IF som hade omkring 700 på sina hemmamatcher enligt Jennifer 

 
86 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:14, Mötesprotokoll från 15/5 1970 
87 Olofsson, 1989, s. 158–159 
88 Nilsson, 2012, s. 29–30 
89 IS Halmia. Damfotbollens historia. Tillgänglig: https://www.halmia.se/klubben/historia/damfotbollen-
14111513 (Hämtad 2019-12-20) 
90 Hallandsposten 1971-02-13 
91 Hallandsposten 1971-06-01 
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Wegerup.92 Det råder ingen tvekan om att damfotbollen har blivit populär och något som 

sticker ut i denna serie är att Stafsinges damlag drar mer publik än föreningens herrar.93 

Olofsson tar upp att när herrarna presterar dåligt under ett år så kan föreningarna och media 

ge mer utrymme för att ta upp damernas prestationer istället, för att fungera som en ”tröst”.94  

 

Trots detta lyckosamma år som damlaget har i sitt första seriespel så står det inget om det i 

varken verksamhetsberättelserna eller protokollen, kanske beror det på att damsektionen inte 

fått någon ordentlig styrelse eller så har föreningen inte valt att belysa den nya damfotbollen 

eftersom herrarna låg på en så mycket högre nivå. Det kan även vara som det är skrivet ovan 

att damlaget ses som en fristående klubb och därför finns det inte någon dokumentation som 

rör damerna. Som Olofsson tar upp så kan damfotbollen bli mindre värderad i jämförelse med 

herrfotbollen, vilket hon har sett tendenser till i SvFFs verksamhetsberättelser.95 

 
6.3.3 År 1972 
 
Även 1972 så finns det väldigt eller inget skrivet om damerna i protokollen. Damerna hade 

detta år spelat i Hallandsserien Grupp 2 där de fått möta lag som de tidigare inte mött, så som 

Skrea IF och Ullareds IK mm. Serien som tidigare var arrangerad av Hallandsposten tas nu 

över av Hallands Fotbollsförbund, detta efter ett lyckat år med damfotboll organiserat av 

HP.96 Varför Hallands Fotbollsförbund väljer att ta över seriearrangemanget beror på att 

SvFFs utredning som startade året innan som skulle betyda att damfotbollen skulle integreras 

i all övrig fotboll i landet nu hade satts i verket.97  

 

Även detta år går det väldigt bra för damerna och de går igenom denna serie obesegrade, de 

lyckades göra 49 mål och släppa in 26. Detta tyder på att den serien var lite jämnare och 

Halmia mötte på tuffare motstånd än året innan. DM finalen lyckas damerna att vinna med 1–

2 mot Annebergs IF. Det var första gången det spelats DM i damfotboll vilket var ett resultat 

efter att Hallands Fotbollsförbund tagit över verksamheten och kunde nu organisera ett sådant 

spel.98 Hjelm tar upp att distrikslagsmatcher arrangerades för att kunna öka populariteten för 

 
92 Wegerup, 2005, s. 114 
93 Hallandsposten 1971-09-14 
94 Olofsson, 1989, s. 159 
95 Olofsson, 1989, s. 158 
96 Hallandsposten 1972-02-16 
97 Hjelm, 2004, s. 250  
98 Hallandsposten 1972-08-07 
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damfotbollen men samtidigt stimulera de duktigaste spelarna i lagen.99 Under detta år så får 

Halmstad besök av ett engelskt damlag, Queen Park Rangers damlag och de kommer att spela 

en match mot Halmias damlag. Detta på initiativ av IS Halmia vilket tyder på att föreningen 

har hjälpt till att göra detta möjligt för damlaget.100 Som Olofsson skriver så får damlaget 

denna typ av möjlighet samt resurser till följd av den integrering som sker inom föreningen, 

där damlaget får stöd för att kunna genomföra dessa typer av evenemang. Hon skriver att för 

att kunna genomföra ett internationellt utbyte för damfotbollen så borde det finnas någon 

form av statsbidrag till detta, men detta sker inte. 101 Alltså är det IS Halmia som får stå för att 

kunna göra detta möjligt.102 

 

Det skrivs ingen verksamhetsberättelse för damerna detta år, utan de nämns bara i ett 

protokoll från 24/11 1972 där det rapporteras om att damlaget lyckats vinna serien och DM 

vilket de applåderades för sina speciellt goda insatser. Detta görs dock efter B-laget och 

Junior-laget i protokollet.103 

 

6.3.4 År 1973 
 

Under året 1973 spelar Halmias damlag i Hallandsserien Klass 1 Södra där de får möta lokala 

lag, även detta år så går damerna obesegrade rakt igenom serien. Laget spelar 14 matcher 

vilket de vinner 11 och spelar oavgjort tre stycken. De vinner även detta år DM-finalen som 

spelas mot Annebergs IF med 2–0 och kan därmed kora sig vinnare över både serien och 

DM.104  

 

Det är även under detta år som både Elisabeth Ljung och Susanne Erlandsson blev uttagna till 

landslaget i damfotboll, dock var det bara Susanne som fick spela matchen medan Elisabeth 

enbart satt på bänken.105  

 

 
99 Hjelm, 2004, s. 251 
100 Hallandsposten 1972-02-05  
101 Olofsson, 1989, s. 151 
102 Olsson & Lundqvist, 2007, s. 58 
103 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:14, Mötesprotokoll från 24/11 1972 
104 IS Halmia. Damfotbollens historia. Tillgänglig: https://www.halmia.se/klubben/historia/damfotbollen-
14111513 (Hämtad 2019-12-20) 
105 Olsson & Lundqvist, 2007, s. 57-58 
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Tack vare Halmias goda kontakter över i England så fick damerna möjlighet till att åka över 

och spela träningsmatcher där i Worchester och Leicester, hur detta var finansierat framgår 

inte utifrån varken protokoll eller verksamhetsberättelser. Någon rapport om hur det gått för 

damerna i matcherna eller något annat kring denna resa framgår inte i protokollen eller 

verksamhetsrapporterna, Hallandsposten som tidigare varit flitiga med att rapportera om 

damlaget har även de varit tysta kring detta. Det som framgår i protokollet från 9 april 1973 är 

att Sigge Abrahamsson önskat 15 st klubbnålar och en vimpel att utdela i England vilket de 

fick.106 Eftersom det inte framgår hur finansieringen av resan sett ut så dras i denna studie 

slutsatsen att de själva fick stå för kostnaderna för denna.107 Det är anmärkningsvärt att det 

inte tas upp något om damlagets framgångar i något protokoll eller verksamhetsberättelse, 

detta tyder på att styrelsen såg att herrarnas resultat och utveckling går före kvinnornas så som 

Olofsson beskriver det.108  

 

6.3.5 År 1974 
 
Året 1974 så var damlaget beskrivet i årsberättelsen av dåvarande ordförande för 

damsektionen Sune Johnson. Då damlaget nu varit aktivt i fyra års tid så kan det tänkas att de 

lyckats skapa en större plats i föreningen, vilket det har sett till mängden som skrivits om 

dem. Damlaget som tidigare varit en fristående klubb inom Halmia har nu fått en ordförande 

som kan föra deras talan i föreningsstämmor och andra möten, vilket även ses i deras 

årsberättelse. Utifrån detta kan det tolkas som att damlaget nu blivit integrerade i föreningen 

och därav kan protokoll och verksamhetsberättelser nu föras på föreningens möten. Det har 

även startats upp en sektionsstyrelse där Elisabeth Ljung fått en roll som sekreterare. Det är 

även första året som damlagets ekonomi redovisas i en revisionsberättelse, vilket tyder på att 

damlaget har fått en starkare position i föreningen.109 Damlaget har detta år spelat nio stycken 

träningsmatcher där de lyckats vinna sex stycken av dem och förlorat tre, de har även spelat i 

Hallandsserien grupp 2 (damserien beskrivet i årsberättelsen) där de vunnit alla matcher 

förutom den sista vilket gjorde att de hamnade två efter Trönninge.110 

 

 
106 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:14, Mötesprotokoll från 9/4 1973 
107 Olsson & Lundqvist, 2007, s. 58 
108 Olofsson, 1989, s. 158 
109 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, B:5, Revisionsberättelse från 1973–1974 
110 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, B:5, Verksamhetsberättelse från 1974 
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Damsektionen har även detta år lyckats starta upp ett flicklag då intresset för damfotbollen har 

ökat enormt under åren. Det har varit mellan 20 – 25 flickor som med mycket energi som 

tränat och även spelat två matcher under året, en vinst och en oavgjord match. 

 

Damlaget har även under hösten lyckats sälja 3 000 lotter och ämnar att kunna sälja ytterliga 

5 000 lotter till julen. Försäljningen av dessa ska gå till att kunna finansiera en resa upp till 

Dalarna där laget ämnar spela ett par matcher. 111 Anmärkningsvärt är att jämföra detta med 

Laholms FK:s lotteriförsäljning som skedde under år 1973 där alla intäkter från 

lotteriförsäljningen skulle tillfalla föreningskassan i Laholms FK.112 Istället för att alla 

intäkter skulle gå till IS Halmia så fick damsektionen själva använda pengarna som de tjänat 

ihop.  

 

Damlaget idkar hjälp från föreningen med att tillförskaffa fotbollar vilket ungdomssektionen 

lovade bistånd till.113 Detta kan ses som en form av hierarki där damerna ligger under 

ungdomslagen då de får mer resurser än vad damlaget får. I verksamhetsberättelsen från detta 

år så benämns damlaget näst sist efter supporterklubbarna när de behandlar kontaktpersoner, 

vilket spär på känslan av den hierarki som råder inom föreningen. 

 

Olofsson tar upp att föreningar som bedriver både herr- och damlagsfotboll ibland har brutit 

sig ur och skapat egna föreningar på grund av att det förekommit en orättvis fördelning av 

resurser.114 Även om herrarna och ungdomsverksamheten på herrsidan fått mer resurser115 så 

verkar damsektionen vara nöjda med föreningens resursfördelning och hjälp under året då de 

visar sin uppskattning i sista stycket av denna årsberättelse.116  

 

6.3.6 År 1975 
 
1975 blev ett väldigt framgångsrikt år för damlaget som lyckades att vinna i princip allt som 

gick att vinna förutom DM, där blev de återigen slagna av Trönninge i kvartsfinalen. Laget 

gick detta året upp till västsvenska damserien där det nämns att de kommer få det väldigt tufft 

eftersom de kommer att få möta lag som Öxabäck och Jitex mm. Damsektionen har även 

 
111 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, B:5, Verksamhetsberättelse från 1974 
112 Nilsson, 2012, s. 30 
113 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:14, Mötesprotokoll från 12/8 1974 
114 Olofsson, 1989, s. 148 
115 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, B:5, Revisionsberättelse från 1973–1974 
116 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, B:5, Verksamhetsberättelse från 1974  
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kunnat starta upp ett till damlag, detta kallas för damlag 2, som även de spelar i 

seriesammanhang. Detta lag består 10–14 åriga tjejer och även de har lyckats bra, de slutade 

på en sjunde plats i serien. Damlag 2 är det flicklag som startades förgående år som nu tagit 

steget ut i seriespel, men föreningen har även startat ett nytt flicklag som består av 9-10 

åringar som även dem spelat två matcher.117  

 

Under året så har även damlaget fått åka på en utomlandsresa till Väst-Berlin under en veckas 

tid, där de fick möjlighet att träna varje förmiddag och även spela en match som tyvärr 

behövdes avbrytas på grund av dimma. Denna resa har blivit finansierad genom 

lotteriförsäljning samt med stöd från damernas föräldrar,118 samt med stöd av föreningen i 

form av bussresa.119 De har även nu fått bussresor betalda till matcher och dylikt vilket de 

tidigare varit tvungna att betala själva. Detta efter att Charkdelikatesser gått in som sponsor 

för damlaget.120 Damlaget har även fått två andra finansiärer efter att de sålt reklam på sina 

dräkter till Philipsons Bil AB och Nyhems Mek. Verkstad AB. Damlaget har alltså fått mer 

resurser att arbeta med vilket resulterar i bättre förutsättningar för damerna, men även mer 

utgifter som framgår i årsberättelsen.121 

 

Att resa till Västtyskland under 1975 verkar vara en tidstypisk resa att göra för damerna i 

Sverige då det går att läsa om att Hammarbys Damlag samma år gör samma resa. Hammarbys 

damer fick finansiera sin egen resa ner även om de fick lite hjälp som Peter Jansson skriver i 

Hammarbys damfotboll från 1970–2005 – en resa!122 

 

Även Juniorlaget var iväg på ett träningsläger fast i England under 9 dagar, här framgår inte 

exakt hur det finansierat men i slutet av Ungdomssektionens verksamhetsberättelse så tackar 

sektionen Halmias stödföreningar för deras ekonomiska stöd vilket möjliggjort träningslägret 

i England.123 Detta tyder på att de fått ekonomiskt stöd från dessa föreningar, vilket återigen 

för tankarna till Olofssons teori om att herrarna (inklusive pojklagen) får mer resurser än vad 

kvinnorna får.124 

 
117 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, B:5, Verksamhetsberättelse från 1975 
118 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, B:5, Verksamhetsberättelse från 1975 
119 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:14, Mötesprotokoll från 12/8 1975 
120 Olsson & Lundqvist, 2007, s. 58 
121 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, B:5, Verksamhetsberättelse från 1975 
122 Jansson, 2006, s. 7 
123 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, B:5, Verksamhetsberättelse från 1975 
124 Olofsson, 1989, s. 158 
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I Halmia men även i Laholms FK:s förening så väljer föreningarna att lägga flicklagen under 

damfotbollsavdelningen istället för under ungdomsavdelningen.125 Flickor som är mellan 9–

14 år räknas alltså inte in som ungdomar i den berättelsen utan ses som en fristående kategori 

i damsektionen, vilket även här spär på den fundering om att den rådande hierarkin där 

kvinnor diskrimineras i berättelserna som Olofsson beskriver.126 

 

6.3.7 År 1976 
 
1976 så spelade damlaget i svenska högsta serien för damer, där det spelades matcher mot 

topplagen så som Öxabäcks IF och Jitex BK mm. Serien blev för svår för damerna och de 

lyckas enbart vinna fyra matcher, oavgjort tre och förlora 11 matcher. En ljusglimt i detta var 

att laget lyckades återigen vinna DM-finalen och fick därmed spela om SM, där mötte de 

Lönsboda i första omgången och förlorade med 3–2. Tyvärr var 1976 inget toppenår för 

damlaget sett resultatmässigt, men trots det såg sektionen väldigt ljust ut på framtiden där de 

ansåg att det fanns bra material och fina löften, tillsammans med ett stort stöd från 

föräldrarna.127 

 

Detta år så åker inte damlaget iväg på något träningsläger eller liknande, men det gör återigen 

Juniorlaget som är iväg i England.128 Detta är åter finansierat av Halmias stödföreningar, det 

är även så att juniorlaget kommer före damlaget i föreningens verksamhetsberättelse vilket 

tyder på att föreningen värderar juniorlaget högre än damlaget.  

 

Damlaget har i år fått uppdrag att sälja programblad vid Halmias herrlags hemmamatcher, 

vilket ger en extra inkomst till damsektionen i form av 25 öre per sålt programblad.129 Detta 

gör att resurserna för damlaget ökade och möjligheterna för damlaget att själva bestämma vart 

dessa ska användas till. Tyvärr framkommer det inte i någon verksamhetsberättelse om dessa 

resurser används till något under detta år eller om de kan sparas.  

 

 
125 Nilsson, 2012, s.32 
126 Olofsson, 1989, s. 160 
127 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, B:5, Verksamhetsberättelse för år 1976 
128 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, B:5, Verksamhetsberättelse för år 1976  
129 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:14, Mötesprotokoll från 6/4 1976 
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Trots att damerna spelar i den svenska högsta serien för damlag så kommer de efter både 

herrarna och ungdomarna i årsberättelsen om året, vilket de gjort även de andra åren. Det 

skrivs inte så mycket om just damlaget detta år trots deras framgång föregående år och nu spel 

i högsta divisionen vilket är problematiskt då detta ytterligare spär på Olofssons teori om att 

damlaget blir mindre värderade än andra lag i föreningen. 

 
6.3.8 År 1977 
 
Året 1977 så hade precis damlaget i Halmia åkt ur den svenska högsta serien för damer ner till 

div. 2 där de lyckades plocka en tredje plats efter SoGK Charlo och Hammenhög, Halmias 

damlag lyckades även vinna DM-finalen mot Laholms FK med 5-1. Det finns inga 

verksamhetsberättelser under detta år, vilket kan bero på att det inte skrivits några eller så har 

de försvunnit från arkivet. 

 

Utifrån protokoll som förs angående damlaget i Halmia så framkommer det att damlaget vill 

åka på en resa upp till Värmland och söker därav stöd av föreningen för att kunna finansiera 

detta.130 Det framgår dock inte i något protokoll om damlaget fick detta bidrag som de 

ansöker om och eftersom det inte finns någon verksamhetsberättelse framgår det inte heller 

om de åker på någon resa detta året. De ansöker inte heller hos några supporterföreningar och 

styrelsen tar aldrig upp det på något möte vilket är konstigt, då de ofta talar om träningsläger 

för resterande lag på mötena. Återigen här syns det att det är män som sitter i 

maktpositionerna och väljer vad som ska tas upp på dagordningen och eftersom de lever i ett 

patriarkalt samhälle så kommer männens behov före kvinnornas.131 

 

Vi kan även se att matchtraktamenten för herrlaget omdiskuteras och här framgår att de 

kommer tjäna 100kr per poäng upp till 24 poäng och över denna poängsumma så kommer 

herrarna få 150kr för samtliga poäng. Det finns inget sådant beträffande damlaget där de får 

några som helst pengar för vunna matcher eller tagna poäng vilket tyder på att kvinnorna 

spelar för att det är kul och herrarna har detta som ett jobb.132 Detta tyder även på att det är 

som Olofsson tar upp, om en mansdominerad idrott, där det är männen som oftast bestämmer 

till mäns fördel. 

 

 
130 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:14, Mötesprotokoll från 7/6 1977 
131 Olofsson, 1989, s. 57 
132 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:14, Mötesprotokoll från 14/2 1977 
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6.3.9 År 1978 
 
1978 spelar damlaget återigen i div. 2 där de gör en bra säsong och slutar på en tredje plats 

med 10 vinster, sex oavgjorda och fyra förluster, de lyckas även vinna DM-finalen detta år 

med 2-1 mot IFK Fjärås. IS Halmia hade två damlag och ett flicklag under detta år och 

damlag 2 vann sin serie men detta nämns inte märkvärdigt i någon verksamhetsberättelse. 

Flicklaget hade inte lyckats så bra under årets gång och anledningen till detta var att de mötte 

damer som var betydligt större och äldre än vad de var, men det spås en fin framtid för de 

unga damerna som förhoppningsvis spelar i damlag 1 inom några år.133 

 

Verksamhetsberättelsen ger inte mycket information om hur damlaget har styrts och inte 

heller finns det några protokoll som beskriver detta trots att det i verksamhetsberättelsen står 

skrivet att damsektionen haft 10 protokollförda sammanträdande. Om dessa protokoll 

försvunnit eller att det inte skrivits några är oklart men som Olofsson tar upp så är den 

svenska idrotten beskriven av män, vilket leder tankarna till att kanske så var det inte så stor 

vikt ifall protokollen kom in till styrelsen eller inte.134 

 

Det kan även vara så att vikten hamnade hos herrarna som i under detta år vinner div. 2 Södra 

och därmed säkrar avancemang upp till Allsvenskan. Som Olofsson skriver så används 

damlaget mer som en tröst när det går dåligt för herrlaget och under detta år så går det inte 

dåligt för IS Halmias herrlag utan tvärt om, detta kan ha varit en faktor till att så lite skrivits 

om damlaget under detta år.135 

Ants Pärna som varit tränare för damlaget sedan 1971 väljer även detta år att lämna sin post 

som tränare, sektionen tackar honom för sitt gedigna arbete och utan honom så hade inte 

utvecklingen sett ut som den gjort. Karl Rautenberg blir ny tränare och han har stora 

förväntningar på sig själv samt spelarna i Halmias damlag och sektionen hoppas att IS Halmia 

år 1980 har två lag som spelar i Allsvenskan.136 

 

 
6.3.10 År 1979 
 

 
133 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, B:5, Verksamhetsberättelse från 1978 
134 Olofsson, 1989, s. 56  
135 Olofsson, 1989, s. 157-158 
136 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, B:5, Verksamhetsberättelse från 1978 
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Den nya tränaren Karl Rautenberg för fram enligt protokollet från mötet 1/3 1979 att han 

begär entledigande från sitt uppdrag som tränare av damlaget, detta på grund av att det var så 

låg träningsnärvaro hos tjejerna.137 Styrelsen bestämmer sig för att erbjuda ett bättre kontrakt 

till den förra tränaren Ants Pärna, där förhoppningen är att han ska godkänna det och därmed 

bli tränare för damlaget redan ett par månader efter att han sagt upp sig. 138 Ants blir återigen 

tränare för damlaget och resan mot högsta serien börjar igen, där han lyckas få högre 

träningsintresse hos damlaget igen.139 

 

1979 var året som Halmias damlag verkligen lyckades, de vinner div. 2 Södra Götaland och 

avancerar upp till div. 1 vilket är den högsta serien för damer, de är även det första halländska 

damlaget att gå upp i denna serie.140 År 1979 är även året då IS Halmia under sin 

verksamhetsberättelse väljer att lyfta fram damernas bedrift före herrarnas, då damerna 

lyckats gå upp i högsta divisionen och herrarna tyvärr åkt ut från den högsta divisionen.141 Det 

blir som Olofsson tar upp den en typ av ”tröst” att de väljer att skriva om damernas 

utmärkelser först när herrlaget blir en ”besvikelse”.142 

 

I samband med att damlaget gick upp i högsta serien så väljer föreningen att bjuda laget och 

ledare på en middag, kostnaden för detta uppgick till 2.200 kr vilket föreningen stod för helt 

och hållet.143 

 

Överlag så har damsektionen varit mycket lovande, med både bra spel från damlaget men 

även ifrån flicklaget där det var 35 stycken aktiva flickor mellan åldrarna 8 och 16 som tränar 

varje vecka och som även spelar i seriesammanhang. Där har flicklaget lyckats hamna på en 

tredje plats vilket ytterligare spår en fin framtid för damsektionen. Damlagets B-lag hade 

däremot det inte lätt, på grund av ledar- och spelarproblem så blir de tvungna att dra sig ur 

serien efter två W.O.-matcher.  

 

 
137 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:15, Mötesprotokoll från 1/3 1979 
138 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:15, Mötesprotokoll från 4/5 1979 
139 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, B:5, Halvårsberättelse från 9/7 1979 
140 Olsson & Lundqvist, 2007, s. 54 
141 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, B:5, Verksamhetsberättelse från 1979 
142 Olofsson, 1989, s. 159 
143 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:15, Mötesprotokoll från 4/10 1979 
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Redan från ett möte 21/11 1979 så har sektionen gjort klart med en ny tränare för damlaget, 

den nya tränaren blir Bengt-Göran Bengtsson, vilket betyder att Ants Pärna återigen lämnar 

sin post som tränare.144 

 

 
6.3.11 År 1980 
 
Starten på år 1980 börjar bra för damlaget, redan den 25 januari så står det skrivet i ett 

protokoll att damlaget lyckats slutit ett reklamavtal för 15,000 kr för det kommande 

allsvenska verksamhetsåret. De olika damlagen i föreningen har 65 aktiva spelare och denna 

reklamsumma kommer att underlätta det för diverse lag med material etc.145 

 

Ganska snabbt så går det tyvärr utför, redan den 5 augusti så står det skrivet i ett 

mötesprotokoll att det ekonomiska läget för damlaget inte ser allt för ljus ut trots att de lyckats 

få reklamavtalet på 15,000 kr.146 Det kostar mycket att hålla igång fotbollslag, detta är inget 

som skiljer sig mellan män eller kvinnor och eftersom det går att se utifrån diverse 

revisionsberättelser om IS Halmia så får inte damlaget samma ekonomiska förutsättningar att 

bedriva sin verksamhet som herrlaget får. Damlaget får till exempel knappt hälften av de 

ekonomiska resurser som U-sektionen får ta del av, vilket återigen tyder på att trots att 

damlaget spelar i Allsvenskan så värderas de inte lika högt som herrarna eller ungdomarna i 

föreningen.147 

 

I seriesammanhang så går det inte heller så bra för damlaget, i ett protokoll från den 10 

september så meddelar Elisabeth Ljung att damlaget måste vinna sin nästa match för att hålla 

sig kvar i Allsvenskan. Detta lyckas damlaget med och har därmed säkrat ett nytt kontrakt i 

högsta divisionen till nästa år, de hamnar på en sjunde plats. I ett protokoll från 11 december 

så rapporterar damsektionen att de ämnar dra sig ur från Allsvenskan för att spela i lägre 

divisioner148, detta ledde till att nästan alla damlagsspelare väljer att sluta och Halmia 

förlorade i princip två hela lag.149 

 

 
144 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:15, Mötesprotokoll från 21/11 1979 
145 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:15, Mötesprotokoll från 25/1 1980 
146 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:15, Mötesprotokoll från 5/8 1980 
147 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, B:5, Revisionsberättelse från 1980 
148 Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland, IS Halmia, A:15, Mötesprotokoll från 11/12 1980 
149 Olsson & Lundqvist, 2007, s. 59 
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Anledningen till att det inte går att fortsätta med spel i Allsvenskan beror på att del av 

spelartruppen slutade på grund av arbete eller skola på annan ort vilket gjorde att spel i 

Halmia inte var möjligt, men även mycket och långvariga skador hade en inverkan då 

damlaget inte hade samma lag mer än tre matcher i rad. Detta var något som de tidigare inte 

hade haft några problem med under Ants som tränare, något som Elisabeth Ljung vittnar 

om.150 

 

7. Diskussion/Avslutning  
 

Sammanfattningsvis så har denna studie behandlat IS Halmias och deras damlag från det att 

de startar 1970 fram tills 1980 då de väljer att dra sig ur högsta serien för att starta om i lägre 

divisioner. För att besvara den första frågeställningen så har Jonny Hjelms kategorier använts, 

där han har identifierat fem kategorier om hur damlag startas. Detta har applicerats på IS 

Halmias damlag och hur de startar sin verksamhet samt vävt in den sjätte kategorin som 

Dennis Nilsson fått fram genom sin studie om Laholms FK:s damlag.  

 

IS Halmia är en blandning av flera olika kategorier av det som Hjelm tagit fram, där det går 

att hitta spår av handbollslag och kamratgäng men även den kategori som Dennis Nilsson 

tagit fram som han valt att kalla annonslag. Många av de damer som kom ner till den första 

träningen år 1970 hade sedan tidigare varit aktiva inom någon annan sport, främst handboll. 

Kamratgänget passar in för att de flesta bodde i samma områden runt om i Halmstad och hade 

kanske därav en anknytning varandra, vilket är centralt för att kunna kalla det just ett 

kamratgäng. I Dennis Nilssons kategori annonslaget så skriver han att det är annonsen som 

får kvinnorna att söka sig till Laholms FK för att spela fotboll, vilket även stämmer in på IS 

Halmia.  

I Hjelms kategorisering så är det alltid damerna som själva väljer att starta upp ett damlag och 

i detta fall så utmärker sig IS Halmia eftersom det är föreningen själva som väljer att starta 

upp ett damlag dit kvinnorna söker sig. Därför skulle jag vilja skapa en ny kategori som kallas 

för föreningslaget där det är föreningen som skapar en gemenskap dit kvinnor kan söka sig 

för att spela fotboll. Denna kategori är som sagt sprungen ur en tidigare existerande 

gemenskap, IS Halmia, dit kvinnor som kanske inte hade någon gemenskap kunde komma 

och skapa relationer med andra kvinnor samtidigt som de spelade fotboll. 

 
150 Olsson & Lundqvist, 2007, s. 58 
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Anledningarna till att IS Halmia väljer att starta upp ett damlag kan vara många, under 1970-

talet är det många lag som startar upp damlagsverksamheter i Sverige. För att kunna svara på 

den andra fråga i frågeställningen så kommer både Olofssons resultat och Hjelm resultat att 

vara till hjälp. Det kan varit så att kvinnorna sökte en gemenskap och ett mer jämställt 

samhälle gav dem möjlighet att engagera sig i en tidigare typisk manlig sport så som Olofsson 

har kommit fram till. IS Halmia hade under 1970-talet första hälft en negativ trend i sin 

ekonomi och som Hjelm tar upp det så drog damfotbollsmatcher mycket publik eftersom folk 

ville se vad det handlade om, detta genererar mycket publik och mycket intäkter till 

föreningen. Om så är fallet att IS Halmia startar sitt damlag för att kunna rädda sin ekonomi är 

något som inte direkt framgår igenom några protokoll eller verksamhetsberättelser men det 

skulle kunna vara så att det haft en bidragande faktor. Min slutsats från detta är att kvinnorna 

som kom ner till den första träningen på Alevallen och sedan fortsätter att spela i Halmia 

under 1970-talet gör detta för att det finns en glädje i att spela fotboll, de får en bra 

gemenskap i laget och de har bra tränare som engagerar sig i dem. 

 

I IS Halmia så finns det tre stycken sektioner som behandlar fotboll, dessa är Herrsektionen, 

Ungdomssektionen och Damsektionen. I Damsektionen så finns det både damlaget och 

flicklaget, flicklaget är damernas ungdomslag. Flicklaget får alltså vara en underkategori till 

damlaget medans herrarna och killarna i ungdomsålder är två skilda sektioner. Flickor och 

pojkar i åldrarna 8–15 ses alltså på två olika sätt, de båda grupperna är inte ungdomar utan 

flickor och ungdomar. Som Olofsson tar upp så är det en ”manlig” sport och då bör männen få 

den utveckling som de behöver för att kunna åtnjuta den. Kvinnorna får en egen sektion för 

att inte blanda flickor och pojkar i samma kategori, vilket för mig är väldigt konstigt. Det som 

går att utläsa från de få revisionsberättelser som finns så får ungdomssektionen mer 

ekonomiska resurser än vad hela damsektionen får, vilket tyder på att föreningen satsar mer 

på männen/killarna än vad de gör på damerna/flickorna.  

 

Olofssons teoretiska utgångspunkt utgår från att samhället är patriarkalt vilket även speglar 

över till idrotten, med det menas att det är en manlig värld som kvinnorna agerar i. Det är 

männen som styr och får mest resurser för att kunna bedriva sina verksamheter, det är även 

något som syns mellan herrlag och damlag i fotbollens värld. Det syns även i det utrymme 

som herrfotbollen får i media och men även i till exempel verksamhetsberättelser både i 

SvFF:s berättelser men också på lokal nivå. 
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För att kunna besvara på den tredje frågan i frågeställningen så kommer Olofssons teori samt 

resultat att användas för att kunna se på resursfördelningen i IS Halmia. Sett till utrymme i 

verksamhetsberättelser så finns det en stor skillnad i IS Halmia mellan herrarna och damerna, 

under alla år som denna studie har behandlat så finns det mycket skrivet om herrlaget och 

dess utveckling. För damerna så finns det inte så mycket skrivet om och många år så finns det 

inte något alls skrivet om damlaget. En anledning till att det skrivits så flitigt om herrarna kan 

vara för att de låg i näst högsta divisionen och gjort så i flera år. I verksamhetsberättelser och 

protokoll så hamnar ofta damlaget sist förutom ett år, 1979 då laget tar klivet upp i högsta 

divisionen och herrarna åker ur högsta divisionen. Då väljer styrelsen att lyfta upp damernas 

bedrift före herrarnas, vilket Olofssons resultat även visar på att kvinnors bedrifter används 

som en ”tröst” för föreningen när det går dåligt för herrarna.  

 

Att få mindre utrymme i verksamhetsberättelser stämmer överens med det resultat som 

Olofsson fått fram och även något som stämmer i jämförelsen med Dennis Nilssons studie om 

Laholms FK:s damlag. Fram tills år 1978 så hade Laholms FK:s damlag fått väldigt lite 

utrymme i verksamhetsberättelserna och alltid hamnat sist i berättelserna, men detta år så 

vann damlaget sin serie då valde föreningen att lyfta detta och de benämndes även först i 

verksamhetsberättelsen. Detta stämmer överens med IS Halmia men för Halmias damlag 

räckte det inte att vinna en serie utan de var tvungna att gå upp till högsta serien för att få mer 

utrymme. Anledningen till detta beror nog på att IS Halmias herrar och Laholms FK:s herrar 

spelade på så olika nivåer, Laholms FK:s herrar spelade i div. 4 och IS Halmias herrar i div. 2. 

 

I uppstarten av IS Halmias damlag så var det Börje Blixt, som även var en spelare i herrlaget, 

som agerade tränare. Detta är något som ofta förekom där herrspelare fick ansvar för 

damlaget i form av tränare. Redan år 1971 stod det klart att Ants Pärna skulle komma att ta 

över ansvaret som tränare för damlaget, vilket han fick betalt för att göra. Att få betalt som 

tränare för damfotbollslag under denna tiden var nog inte så vanligt, det har inte framkommit i 

Dennis Nilssons studie om Laholms FK:s damtränare fick betalt. IS Halmia är en klubb med 

ganska mycket resurser och att kunna betala för bra tränare var det inget snack om.  

Ants fick klubben att prestera på en väldigt hög nivå men under år 1978 så lämnar han sin 

post som tränare och Karl Rautenberg tar över, något som inte blir långvarigt. Ants är tillbaka 

redan år 1979 och för att få tillbaka honom så ges en högre ersättning. Alltså får damlaget 

ganska bra möjligheter att kunna hålla en hög standard på tränarposten genom att erbjuda bra 
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lön. Olofsson skriver att manliga ledare räds dessa uppdrag för att det finns en risk att de får 

en ”stämpel” som damtränare och därmed inte får erbjudande om andra uppdrag. Vi ser även 

här tecken på de patriarkala normerna som Olofsson utgår från i sin studie, männen värderas 

högre än vad kvinnorna gör. Om Ants kände på detta sätt framgår inte men han blev dock inte 

utestängd från den manliga fotbollen utan tränade på senare år flera olika herrlag, 

Simlångsdalens IF är ett exempel där han var tränare.151 

Ants fick klubben att prestera på en väldigt hög nivå men under år 1978 så lämnar han sin 

post som tränare och Karl Rautenberg tar över, något som inte blir långvarigt. Ants är tillbaka 

redan år 1979 och för att få tillbaka honom så ges en högre ersättning. Alltså får damlaget 

ganska bra möjligheter att kunna hålla en hög standard på tränarposten genom att erbjuda bra 

lön.  

 

Resorna till bortamatcher är något som personer i lägre divisioner är vana vid att få betala för 

själva, även damerna i Halmia var vana att få betala för dem själva trots att herrarna inte 

behövde det. Det är inte förens Charkdelikatesser kommer in och sponsrar damlaget som de 

inte längre behöver betala för resorna till bortamatcherna längre. Utifrån detta så kan 

slutsatsen dras att föreningen inte själva valde att lägga pengar på damlagets möjligheter att ta 

sig till bortamatcher utan för det behövs det en sponsor.  

 

Damlaget åkte på träningsläger till Väst-Berlin under år 1975 där de fick träningsmöjligheter 

och även spela en match. Resan hade damlaget fått finansiera via deras lotteriförsäljning samt 

med hjälp av föräldrarna, föreningen stod för bussresan dit och tillbaka. I Laholms FK så fick 

damerna 6000:- att dela med herrarna för att kunna åka på en resa, vilket är mer än vad 

damlaget i Halmia fick. Damerna och herrarna i Laholms FK fick alltså samma resurser för att 

möjliggöra denna resa medans Halmias damer inte fick det. Denna resa var även något som 

Hammarby gjorde och även det damlaget fick finansiera sin egen resa till Tyskland, alltså var 

det inget ovanligt att kvinnorna fick betala för dessa resor själva. Juniorlaget i Halmia kunde 

söka ekonomiska resurser hos stödföreningar till Halmia vilket möjliggjorde för deras 

träningsläger. Även här kan vi se en rådande patriarkal hierarki där både herrar och 

ungdomslag värderas högre än vad damlaget gör.  

 

 
151 Hallandsposten 2013-01-22 
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Slutligen så har IS Halmias damlag gått från att vara en grupp kvinnor som sökte en 

gemenskap, denna gemenskapen fann de i fotbollen som IS Halmia startade upp år 1970. 

Ganska så snabbt så kom Ants Pärna in i bilden och tränade kvinnorna hårt och rätt som de 

berättar i jubileumsberättelsen. Tack vare detta så lyckas de snabbt bli bäst i Halmstad där de 

flera år i rad vann DM och även serierna, vilket ledde till att de slogs om platsen till högsta 

divisionen. Även detta var något som de lyckades med och spelade under 1979–80 i högsta 

divisionen för damer, där de som bäst lyckades nå en sjunde plats. Att spela i högsta serien 

var för dyrt tyckte föreningen, de hade inte ekonomi att hålla denna nivå vilket ledde till att IS 

Halmias damlag fick dra sig ur högsta divisionen och börja om i division fyra igen. Nästan 

alla de damer som spelat i damlaget väljer att sluta och det uppskattas att hela två lag lämnar 

föreningen när de bestämmer sig för att dra sig ur. De tappar även platsen som bäst i 

Halmstad till BK Astrio som år 1991 gick upp i högsta divisionen.  

 

Halmias damlag är, trots en patriarkal struktur, ett lag som under 1970–80 har ganska bra 

möjligheter till att utvecklas vilket även resultatet visar då de lyckas klättra upp till högsta 

divisionen. Det finns dock två faktorer som gör att damlaget inte kan fortsätta utvecklas, dels 

för att föreningen inte valde att investera mer ekonomiska resurser dels för att många av 

damerna valde att flytta för arbete och studier. Att ha ett lag i högsta divisionen borde vara 

något attraktivt för en förening men det verkar som att Halmia under denna tiden istället la 

sina resurser på herrlagen. 
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8. Didaktisk koppling 
 
Ett av skolans många viktiga uppdrag är att forma eleverna till demokratiska medborgare 

samt att förmedla de mänskliga rättigheterna till eleverna. I historieundervisningen så går det 

att göra flera djupdykningar i både genushistoria men även kvinnohistoria för att belysa 

orättvisor och den positiva utveckling som skett i jämställdhetsfrågan. I det centrala innehållet 

i kursen Historia 2a så står följande: 

 

Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, 

grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika 

historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde, moderna mediers 

framväxt samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.152 

 

I detta stycke plockat från det centrala innehållet i Historia 2a så går det att utläsa att det finns 

möjlighet att göra tematiska fördjupningar i till exempel jämställdhet och lokalhistoria. Här 

skulle det finnas möjlighet att använda denna uppsats som en grund då den både kombinerar 

genus och jämställdhet med lokalhistoria. Ett enligt mig bra upplägg skulle kunna vara skapa 

ett arbetsområde som behandlar jämställdhetsutvecklingen under 1900-talet. Här kan eleverna 

själva välja vilket område de är intresserade av, till exempel sport som jag valde att fokusera 

denna uppsats om. De ska då göra en kartläggning om hur utvecklingen har sett ut inom deras 

område och förklara varför resultatet ser ut som det gör, detta kommer de få presentera för 

sina klasskamrater. Anledningen till att göra det som en muntlig presentation är för att 

eleverna ska få en möjlighet att lära sig av varandra.  

 
 

  

 
152 Skolverket,  ”Ämne – Historia”, Tillgänglig: 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje
ctCode%3DHIS%26courseCode%3DHISHIS01b%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_
HISHIS01b, 2017, (hämtad 2020-03-19) 
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