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Den största framgången för Sverige i fotbolls-VM för damer var 

ett silver i USA 2003. I en match mot Tyskland förlorade 

landslaget med 1-2 efter förlängning. Men Sverige tog ledningen i 

matchen då Hanna Ljungberg gjorde mål i 41a minuten. Sverige 

har även tagit två brons i VM. 

Nu är det dags igen, det svenska damlandslaget i fotboll vann sin 

kvalgrupp, före Danmark, Ukraina, Ungern och Kroatien och är 

alltså kvalificerade för VM-slutspelet.  

Vi vill höra vad detta innebär för dig. Berätta hur du förhåller dig 

till fotbolls-VM 2019. Berätta om hur du följer fotbolls-VM, 

oavsett om du gör det lite eller mycket. Eller tala om för oss om 

du inte gör det alls. Berätta även om hur familj, arbetskamrater, 

vänner och andra i din närhet förhåller sig till VM-et. Tittar de, 

eller inte? Vilka tittar och var? Ser de på VM hemma, hos 

grannen, på puben eller någon annanstans? Kanske är de rentav 

på plats i Frankrike? 

Finalspelet är förlagt till Frankrike från 7 juni till 7 juli. I Sveriges 

grupp ingår Chile, Thailand och USA. Om Sverige åker ur redan i 

gruppspelet, fortsätter du att följa VM ändå? Eller tittar du bara 

om Sverige spelar? Du kanske har något annat favoritlag du följer, 

berätta om det och varför. 

Berätta om du har några speciella festligheter under VM. Har du 

speciella mat- eller dryckesvanor i samband med matcherna? Hur 

firar du eventuella favoritlagssegrar, eller sörjer förluster? 

 



Alla svar kommer att bli en del av våra samlingar och därmed 
bevaras till framtida generationer. Ange namn och adress (frivilligt), 
födelseår, kön, födelseort och bostadsort samt vad som är/har varit 
din huvudsakliga sysselsättning/yrke.  
 
Om du har fotografier som illustrerar din berättelse får du gärna 
skicka med dessa. Beskriv vad bilderna föreställer och uppge 
fotografens namn. Vi tar gärna emot original, men om du inte vill 
skänka oss dina bilder kan vi skanna och sedan återsända dem. Ange 
om din text och dina bilder får användas i publikationer eller på 
internet. Har du frågor, kontakta oss på telefon 0200-22 92 00. 
 
Skicka ditt svar portofritt till: 
Frisvar 
Institutet för språk och folkminnen 
20494256 
401 10 Göteborg 
Märk kuvertet ”Frågelistsvar”. 
Du kan även e-posta ditt svar till dag@sprakochfolkminnen.se 
 
Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som 
bland annat har till uppgift att samla, undersöka och förmedla 
kunskap om immateriella kulturarv som folkminnen, dialekter och 
namn. Upprop, frågelistor och webbfrågelistor är exempel på 
metoder vi använder för att dokumentera vår tids vardagskultur. Vi 
hoppas kunna inspirera personer i olika åldrar och med olika 
bakgrund att dela med sig av sina erfarenheter, tankar och minnen.   



 

 


