
I ständig strävan efter framgång? 
 

 



   Till Mille & Lykke   
 

      
 



Örebro Studies in History 15 
 

  
 
 

 
 
 

DANIEL ALSARVE
 
 

I ständig strävan efter framgång? 
Föreningsdemokratins innehåll och villkor  

i Örebro Sportklubb 1908-89 
      



 
 

© Daniel Alsarve (2014) 

Titel: I ständig strävan efter framgång? Föreningsdemokratins innehåll och villkor  
i Örebro Sportklubb 1908-89 

 
Utgivare: Örebro University 2014 

www.oru.se/publikationer-avhandlingar 
 

Tryck: INEKO, Kållered 04/14 

ISSN 1650-2418 
ISBN 978-91-7529-017-1 

Cover: Citius, Altius och Fortius



   
 

Abstract 
Daniel Alsarve (2014) The Everlasting Endeavours for Success? The 
Contents and Conditions of Associative Democracy in Örebro Sportklubb 
1908-89 Örebro Studies in History 15. 
 
The aim of this dissertation is to study the conditions of and changes in 
associative democracy processes at club level. One sports club is studied, 
Örebro Sportklubb (ÖSK), from its foundation in 1908 up to 1989. The 
main sources are club minutes, member magazines and annual reports. 
Democracy, and its twofolded relation to sport and economy processes, 
is the main problem area of the study. The specific question is how aspi-
rations for economic effectiveness and sporting success influenced the 
democracy processes in ÖSK between 1908 and 1989. 

The Swedish sports movement has been described as a democratic 
movement. But the same movement has also been portrayed as an un-
democratic movement made of men, for men. The study is based on a 
broad understanding of the democracy concept where issues of repre-
sentativeness, influence, participation and knowledge are prominent. At 
a club level, the study is analysing the contents of the Swedish sports 
movement's democracy and its change during the 1900s. The thesis also 
illustrates how the pursuit of economic efficiency affected the associative 
democracy. These efficiencies were visible already in the 1920s, but was 
deepened during the 1970s. In short, the democratic range decreased, 
and successful sections became less and less motivated to finance the 
deficits of other sections.  

But the increased market orientation did not only represent a threat to 
the associative democracy. Marketisation and commercialization also 
preconditioned the democracy. At the club arena (Eyravallen), the mem-
bers met in the clubhouse and café which, in turn, deepened the social 
capital and friendships within the club. 

Keywords: sports, association, democracy, non profit organisation,  
voluntarism, amateurism, professionalism, social capital 
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FÖRORD 
 

Bara jagande något 
som glimmar till i vattnet 
och som kan vara guld eller silver, 
men som inte är guld eller silver 
… 
Under 1100-talet 
då penningen erövrar Europa 
börjar utplåningen 
av makrillens regionala namn. 

  G D Hansson (1989) Ur ”Olunn” 
 
Tre personer har varit ovärderliga för denna avhandling. Professorerna 
Björn Horgby, Bill Sund och Christer Ericsson. De har stöttat mig hela 
tiden i Processen. Tack!  

Professor Jens Ljunggren tog sig an ett slutseminariemanus och drog 
upp en ny kompassriktning i arbetet. I korthet drogs ett streck över Bour-
dieu och ett streck under demokrati. Tack Jens! Professor Christina Carls-
son Wetterberg har också läst och kommenterat vartenda utkast, tack för 
tålamodet! Ni har alla tillsammans påmint mig om att allt som glimmar 
inte är guld. Det kan vara en makrill. 

Flertalet vänner och kollegor vid Örebro universitet och historieämnet 
har också påmint mig om detta. Jag vill tacka Malin Arvidsson, Thord 
Strömberg, Louise Berglund, Peter Berglez, My Hellsing, Andreas KG 
Thörn, Sanela Bajramovic Jusufbegovic, Stefan Backius, Gunnela Björk, 
Henrik Gjersvold, Zeki Yalcin och Robert Svensson. Dessutom betydde 
forskarskolan Demokratins villkor mycket i mitt arbete – ingen nämnd 
och ingen glömd! 

Ett särskilt tack också till arkivarie Andreas Jeppsson och övrig perso-
nal på Arkivcentrum, Örebro län för all hjälp med källmaterial! 

Arbetet hade inte kunnat slutföras utan det grundliga stöd jag haft från 
min familj. Tack Mille och Lykke! Tack mina bröder för cykelrundor och 
espresso! Jag vill också tacka mina föräldrar Thord och Signe och svärmor 
Kerstin för allt stöd. Slutligen, tack Jenny – för allt och lite till! 

 
Nu är arbetet klart, eller, nu kan arbetet äntligen börja. 
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

I oktober 1908 bildades en förening på Kafé National i Örebro. Förening-
en skulle efter ett par namnändringar komma att heta Örebro Sportklubb 
(ÖSK). På det första mötet närvarade ett 70-tal unga män. Sedan en sty-
relse valts och stadgar klubbats igenom var föreningen formellt sett skap-
ad. Den nya klubben valde omgående att söka medlemskap i landets le-
dande tävlingsidrottsorganisation Svenska gymnastik- och idrottsförening-
ars riksförbund, som senare kom att få namnet Riksidrottsförbundet 
(RF)1. Genom inträdet i RF blev föreningen inlemmad i en demokratiskt 
uppbyggd organisation där varje enskild medlem skulle äga en röst vid 
föreningens årsmöte. RF:s paraplyliknande struktur, med distriktsidrotts-
förbund (bildade år 1906), specialidrottsförbund och föreningar ”under” 
sig, påminde om flertalet så kallade folkrörelsers organisationsstruktur. 
Denna innebar att en medlem i en lokal förening gavs möjlighet, åt-
minstone i teorin, att påverka och vara delaktig i nationella idrottsbeslut.2 

Att en organisation, i vid bemärkelse, försöker eftersträva både demo-
krati och sportslig framgång kan tyckas motsägelsefullt. Demokrati, i mo-
dern mening, betyder allas lika rätt till inflytande medan sportslig fram-
gång innebär att en vinnare sorteras fram. Hur den enskilda föreningen 
hanterade demokratins och tävlingens till synes motstridiga ideal är det 
problem som står i fokus i den här studien. Låt mig nu få utveckla vad jag 
menar med detta och vad som gör detta viktigt att studera. 

Studiens syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka idrottens folkrörelse-
demokrati ur ett långt tidsperspektiv. Närmare bestämt kommer studien 

                                                        
1 I avhandlingen används enbart benämningen RF alternativt Riksidrottsförbundet. 
Dessutom används ”förening”, ”organisation” eller ”sammanslutning” synonymt. 
2 Se t ex Lindroth, J. (1974) Idrottens väg till folkrörelse : studier i svensk idrotts-
rörelse till 1915 s. 110 ff. År 1914 hade RF inordnat alla anslutna lokalföreningar 
i regionala distriktsförbund och grenspecifikt i specialidrottsförbund samt skapat 
ett system för årligt återkommande distrikts- och nationsmästerskap. Se även 
Lundkvist, S. (1977) Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920, Åberg, I. 
(1975) Förening och politik : folkrörelsernas politiska aktivitet i Gävle under 
1880-talet och Blohm, C. (1998) Boken om Örebro SK : fotboll 1908-1998. Se 
även RF (2010) "Idrotts-Sverige: en presentation av Riksidrottsförbundet" s. 13 ff. 
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att fokusera Örebro Sportklubb mellan åren 1908-1989. Den övergri-
pande frågeställningen är:  

- Hur påverkade föreningens strävan efter sportsliga framgångar 
organisationens demokratiska innehåll?  

Jag kommer i detta och nästa kapitel att utveckla min förståelse av folk-
rörelse, demokrati, sportslig och ekonomisk framgång samt vad som kän-
netecknar en idrottsförenings verksamhet. Dessutom ska valet av Örebro 
Sportklubb motiveras.  

Idrotten har generellt sett bidragit till samhället eller det allmännas 
bästa under lång tid. Men det konkreta innehållet har varierat.3 Svensk 
idrott eller sport har också setts som en demokratiskt uppbyggd folkrö-
relse. Detta gäller framförallt den verksamhet som kom att bedrivas inom 
RF under 1900-talet vilket också bidrog till att göra RF till den största 
idrottsorganisationen i Sverige.4 RF och idrotten kom därmed att få bety-
delse som medborgarfostrare och de enskilda föreningarna blev delaktiga i 
ett större samhälleligt projekt. 

Denna beskrivning riskerar dock att ge en allt för idrottsidealistisk bild 
av RF:s verksamhetsinnehåll.5 Vi vet att RF styrdes utifrån en representa-
tiv demokratimodell och att organisationen ville bidra till det allmännas 
bästa. Men hur dessa demokratiideal kom att realiseras i den enskilda 
föreningen är ett relativt outforskat område. Kort sagt – hur såg förenings-
idrottens demokratiska villkor ut på ett lokalt plan och hur förändrades 

                                                        
3 Fosterlandskärlek med manliga, militära undertoner är ideal som inte syns idag 
medan skapandet av friska, sunda kroppar, individer och kollektiv fortfarande ter 
sig aktuellt. Christesen, P. (2012) Sport and democracy in the ancient and modern 
worlds, Holt, R. (1989) Sport and the British : a modern history, Lindroth (1974), 
Lindroth, J. (2011) Idrott under 5000 år, Ljunggren, J. (1999) Kroppens bildning : 
Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914. 
4 Norberg, J. R. (2013) Statens stöd till idrotten - uppföljning 2012 s. 16 ff och s. 
40. Se även Norberg, J. R. (2002) "Riksidrottsförbundets hegemoni" i Ett 
idrottssekel (Ed. J. Lindroth och J. R. Norberg), Norberg, J. R. (2004a) Idrottens 
väg till folkhemmet : studier i statlig idrottspolitik 1913-1970. Faktum är att RF:s 
styrsystem fortfarande vilar på representativitetens principer trots att det nu är 
över hundra år sedan organisationen bildades och medlemsantalet vuxit från ett 
tusental till cirka 2 miljoner. Detta gör idrotten till en av det svenska samhället i 
särklass största fritidsaktiviteter. RF (2010) s. 6. Se även Vogel, J. et al (2003) 
Föreningslivet i Sverige : välfärd, socialt kapital, demokratiskola s. 359. 
5 Jfr Jönsson, K. (2007) Idrottsfilosofiska introduktioner : nio kapitel om idrott 
och sport, moral och etik, kultur och kritik, kön och genus, politik och ideologi, 
kropp och teknologi s. 31 ff där Jönsson på olika sätt problematiserar denna bild. 



DANIEL ALSARVE	 I ständig strävan efter framgång?  15 
  

detta? För att svara på frågan behövs inledningsvis en bredare historisk 
förståelse av relationen mellan idrottsligt föreningsliv och demokrati. 

Idrottsligt föreningsliv och demokrati 
Det är ingen nyhet att föreningsliv och ideella organisationer generellt sett 
har varit betydelsefulla som en slags medborgarfostrare och för demokra-
tins utveckling i samhället.6 Detta har tjänat som underlag för statens stöd 
till idrotten. Bidrag beviljades första gången år 1877 och blev från och 
med år 1913 ett permanent och årligt återkommande stöd från riksdagen 
till idrottsrörelsen. Stödet uppmuntrade de positiva effekter som frivilligt 
organiserad idrott ansågs och fortfarande anses leda till. I början av 1900-
talet formulerades detta till exempel i form av manlig karaktärsfostran, 
fosterländskhet och idealet att skapa ”en sund själ i en sund kropp”. I 
nutida termer uttrycks idrottens effekter som något positivt för folkhälsan 
och idrotten skapar glädje, rekreation och en meningsfull fritid för sina 
medlemmar. Ett annat motiv för statens stöd, menar idrottshistorikern 
Johan R Norberg, har varit att stödja en självständig folkrörelse. Detta 
handlar om att skydda de demokratiska ideal och värderingar som anses 
ligga inbäddade i folkrörelsedimensionen där alla medlemmar ska få vara 
med och delta utifrån sina egna förutsättningar. Jämställdhet ska råda 
mellan könen samtidigt som en god etik och sunda ideal ska värnas.7 

Av tre skäl är dock kausaliteten mellan idrottsligt föreningsliv och de-
mokrati inte given. Föreningar kan (a) ha odemokratiska syften (och sam-
tidigt utgå från interndemokratiska styrprinciper). Idrottstävlingar handlar 
delvis om att skapa vinnare och förlorare vilket kan ses som en odemokra-
tisk målsättning. Samtidigt ska (b) demokratibegreppet inte tolkas alltför 
ensidigt. Att demokratin innehåller paradoxer uppmärksammades redan 
av Aristoteles.8 Ökad demokrati på ett område kan alltså medföra mins-
kad demokrati på ett annat. Föreningslivet kunde förstås också (c) skapa 
mobbing, trakasserier eller ren misshandel vilket är att betrakta som ”då-
                                                        
6 Putnam, R. D. (2001) Den ensamme bowlaren : den amerikanska 
medborgarandans upplösning och förnyelse (M. Eklöf Sv övs), Tocqueville, A. d. 
(1898) Democracy in America www.gutenberg.org hämtad 2013-10-27. Se även 
Vogel (2003). 
7 Norberg (2013). Se även Christesen (2012), Lindroth (1974), Ljunggren (1999). 
8 “Another point is that we praise the ability to rule and to be ruled, and it is 
doubtless held that the goodness of a citizen consists in ability both to rule and to 
be ruled well.” Aristoteles Politics http://www.perseus.tufts.edu s. 1277a hämtad 
2013-10-27. 
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liga” egenskaper.9 Etnologen Jesper Fundberg har till exempel visat hur 
idrotten kan reproducera stereotypa och stigmatiserande föreställningar 
om normavvikande kön, sexualitet och etnicitet.10 Det är alltså inte själv-
klart att ett samhälle med frodigt föreningsliv är mer demokratiskt än det 
föreningslösa samhället. Mycket tyder dock på att föreningsliv och idrotts-
ligt deltagande har en positiv effekt på samhällelig demokratisering.11 

Idrotten innehåller processer som både kan bidra till och hindra en de-
mokratisering. Sociologen Tomas Peterson har på flera ställen utvecklat en 
sådan analys av idrotten med hjälp av begreppsparet förenings- och täv-
lingsfostran12. Begreppen fångar dilemmat mellan idrottens krav på demo-
kratisk fostran och sportsliga framgångar. Peterson ser detta som två pa-
rallella uppdrag där föreningsfostrandet är pålagt idrottsrörelsen av staten 
medan tävlingsfostrandet kommer av idrotten självt.13 

Huruvida föreningsfostrandet enbart härstammar ur statens intresse 
med idrotten låter jag vara osagt. Jag kommer snart att visa att RF var 
angeläget om att utbilda sina medlemmar vilket på sätt och vis talar för ett 
intresse från RF:s sida att skapa föreningsfostran. Däremot ska begreppen 
inte förstås som varandras motsatser utan föreningsfostrandet kan i själva 
verket underlätta för tävlingsfostrandet och vice versa, vilket Peterson 
också varit inne på.14 

Demokratins närvaro i en sportförening är inte självklar även om de-
mokratiska ideal länge varit ett huvudstråk inom RF och idrottsrörelsen. 
Det är alltså viktigt att skilja mellan demokrati på ett idealt eller normativt 
plan och demokratisering på ett praktiskt eller processuellt plan. Före-
ningslivet framställs gärna som en slags plantskola för svensk demokrati 
där ett ökat antal medlemmar också betyder en starkare demokrati. Sve-
rige har kallats för en folkrörelsedemokrati med medborgare som varit 

                                                        
9 Jfr Jönsson (2007) s. 40. 
10 Fundberg, J. (2003) Kom igen, gubbar! : om pojkfotboll och maskuliniteter. 
11 Christesen (2012), Putnam (2001), Vogel et al (2003). 
12 ”Tävlingsfostran” och ”konkurrenslogik” används synonymt i denna avhand-
ling. 
13 (SOU 2008:59) Föreningsfostran och tävlingsfostran : en utvärdering av statens 
stöd till idrotten : betänkande av Idrottsstödsutredningen s. 193.  
14 Peterson, T. (2002) "En allt allvarligare lek : om idrottsrörelsens partiella 
kommersialisering 1967-2002" i Ett idrottssekel (Ed. J. Lindroth och J. R. 
Norberg). 
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starkt engagerade i sociala aktiviteter mellan de representativa valen.15 
Även inför denna bild finns anledning att sätta frågetecken. 

Problemet med folkrörelsebegreppet 

Både folkrörelse- och demokratibegreppet bär positiva laddningar. Bilden 
av svensk idrott som en folkrörelse skapades framförallt av historikern Jan 
Lindroth men, om jag får uttrycka mig polemiskt, slutsatserna är vagt 
underbyggda.16 Bilden reproduceras inte minst av RF självt. Men Lindroth 
är inte den ende historikern som beskrivit idrotten som en folkrörelse. 
Historikern Johnny Hjelm skriver till exempel: ”Utmärkande för den 
svenska idrottsorganisationen …  är folkrörelsekaraktären och den demo-
kratiska uppbyggnaden.”17 Vad lyfts fram och vad döljs i en sådan be-
skrivning? 

Pedagogen Eva Olofsson menade redan i slutet av 1980-talet att idrot-
ten inte är en folkrörelse eller ens en massrörelse utan en mansrörelse.18 
Kritiken bottnar i idrottens manliga dominans tillsammans med otydlig-
heter kopplade till dess ideologi och självständighet gentemot staten. På 
varsitt håll har också idrottsforskaren Joakim Tranquist och Johan R 
Norberg visat att staten ensam kunde styra travsportens respektive RF:s 
villkor. Deras resultat underminerar det för folkrörelsen viktiga självstän-
dighetskriteriet eftersom sporten hade mycket mer att förlora än att vinna 
på en konfliktinriktad relation till statsmakten.19 

                                                        
15 Vogel, J. et al (2003) s. 18. Se även Lundkvist (1977). 
16 Lindroth (1974) pekar på idrottens svaga ideologiska innehåll i jämförelse med t 
ex arbetar- eller nykterhetsrörelsen och att det dynamiska momentet innehåller viss 
godtycklighet s. 362. 
17 Hjelm, J. (2004) Amasoner på planen : svensk damfotboll 1965-1980 s. 48. Se 
även Norberg (2013) s. 40 ff och RF (2010) s. 26. ”Vår modell av demokratisk 
obunden folkrörelseidrott saknar motsvarighet utanför Norden. Den bygger på det 
ideella engagemanget hos hundratusentals idrottsledare och en samhällssyn som 
innebär att kommunerna tillhandahåller bra förutsättningar för idrott.” 
18 Olofsson, E. (1989) Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska 
idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet s. 56 och s. 182.  
19 Dock har travsportens handlingsfrihet ökat över tid, finner Tranquist, men 
handlingskraften att utnyttja detta handlingsutrymme till fullo saknas. Tranquist, 
J. (2007) "Vem äger travsportens framtid? Om folkrörelse, intressen och 
självständighet" i I sulky och sadel : historiska perspektiv på svensk trav- och 
galoppsport (Ed. M. Greiff och S. Hedenborg) s. 175, s. 178 och s. 184. Norberg 
(2004b). 
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På det hela taget tycks RF aldrig ha varit intresserat av samhällspoli-
tiska frågor. En politiskt och religiöst obunden idrott förespråkades och 
man tog avstånd från den rena arbetar- respektive akademiska idrotten. 
Denna hållning, som i sig kan betraktas som en politisk strategi, visade sig 
vara framgångsrik. RF lyckades, via framgångsrika paroller som ’idrott åt 
alla’, ’politisk neutralitet’ och ’täfvlan är livet’, att utmanövrera konkurre-
rande organisationer på det nationella planet. Den svåraste utmanaren 
stod att finna i Gymnastikförbundet. RF utmanades även av Central-
föreningen för idrottens främjande i kampen om idrottsrörelsens nation-
ella ledning. RF skapade sig en hegemonisk position med kopplingar till 
den socialdemokratiska rörelsen som från 1930-talet bidrog till att stärka 
RF:s finansiella kapacitet. I praktiken riktade sig dock de flesta verksam-
heterna till män och pojkar och inte till hela folket. Den ringa graden av 
kvinnliga medlemmar är påfallande trots att ett flertal kvinnliga idrotts-
klubbar var verksamma från 1910-talet. Så sent som vid andra världskri-
gets utbrott utgjorde kvinnorna endast cirka en femtedel av det totala 
antalet medlemmar i RF.20 

I den senaste statliga idrottsutredningen (SOU 2009:59) menar Tomas 
Peterson att RF:s folkrörelseperspektiv under senare år har försvagats. 
Folkrörelseidealet, här i betydelsen att helheten är större än summan av 
sina enskilda delar, gäller inte längre, menar Peterson. Numera agerar de 
anslutna medlemsorganisationerna efter egenintresse där helheten snarare 
anses sätta käppar i hjulet för specialförbundens verksamhetsmål.21 

Sammantaget finns forskningsresultat som problematiserar bilden av 
den RF-ledda ”folkrörelseidrotten” både som folkrörelse, i den tolkning 
som historikern Sven Lundkvist en gång gjorde och som demokratisk, i en 
mer vardaglig förståelse av begreppet.22 Trots detta drar Lindroth slutsat-
                                                        
20 Det fanns betydligt fler kvinnor inom Svenska gymnastikförbundet där verk-
samheten huvudsakligen inriktades mot tävlingsfri motionsidrott. Se Lindroth, J. 
(1987) Idrott mellan krigen : organisationer, ledare och idéer i den svenska 
idrottsrörelsen 1919-39. Norberg (2002), Sjöblom, P. (2006) Den 
institutionaliserade tävlingsidrotten : kommuner, idrott och politik i Sverige under 
1900-talet s. 79. 
21 SOU 2008:59 s. 430. 
22 Lundkvist (1977). Lundkvist betonade framförallt arbetarrörelsens, nykterhets-
rörelsens och väckelserörelsens betydelse i demokratiseringen av det svenska sam-
hället. Ur ett etymologiskt perspektiv har begreppet också ett mer upproriskt och 
revolutionärt innehåll i betydelsen folkresning eller folkupplopp vilket inte heller 
förstärker den idrottsliga kopplingen. Se SAOB "folkrörelse" 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ hämtad 2014-03-11. 
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sen att idrottsrörelsen växte fram till en folkrörelse.23 Bilden av RF-
idrotten som en folkrörelse lever i allra högsta grad fortfarande både inom 
RF och bland idrottshistoriker. Det är viktigt att se denna beskrivning av 
idrottens historia som en version bland flera möjliga varianter. Det finns 
dock, menar jag, tungt vägande argument för att avstå från folkrörelsebe-
skrivningen av idrott. Även om folkrörelsebeskrivningen riskerar att un-
derproblematisera demokratiska dimensioner (såsom jämställdhet) i idrot-
ten skall varken Lindroths eller Hjelms forskningsresultat underskattas. 
Tvärtom. Lindroth startade den moderna svenska idrottshistoriska forsk-
ningen och Hjelm har skrivit en mycket viktig bok om svensk damfotbolls 
historia.24 Dessutom finns forskning som visar att idrottens tävlingsmo-
ment i sig självt och föreningens behov av pengar utmanade idrottens folk-
rörelse- och demokratidimensioner. 

Tävling och ekonomiskt kapital som föreningsdemokratins utmanare 

Alla sammanslutningar är mer eller mindre beroende av tillgången till 
ekonomiskt kapital.25 Det ekonomiska kapitalet tolkas här brett och kan 
röra sig om konkreta materiella tillgångar samt förmåga att investera eko-
nomiska medel på ett framgångsrikt sätt. Föreningen var alltså beroende 
av ekonomiskt kapital för att kunna nå sportsliga framgångar. Förenings-
fostrandet stod alltså inte enbart i beroende av eller motsättning till täv-
lingsfostrandet utan också till det ekonomiska kapitalet. 

Låt mig gestalta detta med ett mer nutida exempel. Idrottsföreningens 
styrelse måste äga en majoritet (minst 51 %) av rösterna vid årsmötet 
(”51%-regeln”). Denna regel handlar om utrymmet för den demokratiskt 
valda föreningsstyrelsen gentemot idrottsaktie- eller riskkapitalbolagets 
styrelse. Bolaget sitter på den ekonomiska makten men befinner sig i röst-
mässig minoritet. ÖSK:s riskkapitalbolag äger till exempel cirka 90 % av 
det ekonomiska kapitalet men endast 47,4 % av rösterna vid årsmötet. En 
förändring av 51 %-regeln skulle i praktiken sätta medlemsinflytandet ur 
spel. 51 %-regeln är på detta sätt en slags kompromiss mellan marknadens 
och medlemmarnas möjligheter och makt. Hur denna organisationsmodell 
kommer att stå sig i framtiden kan vi endast spekulera i men frågan är hur 

                                                        
23 Se Lindroth (1974). 
24 Hjelm (2004). 
25 Se t ex Wicker, P. och C. Breuer (2011) "Scarcity of resources in German non-
profit sport clubs" Sport Management Review (vol 14:2). 
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länge kapitalägare är villiga att satsa pengar utan att äga formellt infly-
tande i föreningen.26 

Med detta exempel gestaltas hur det ekonomiska kapitalet, liksom strä-
van efter sportslig framgång, kan utmana de demokratiska värdena i en 
idrottsförening. Det finns all anledning att tro att detta villkorande av 
demokratins praktik inte är ett nutida fenomen. Idrottshistoriker menar 
till exempel att flera sportgrenar började marknadsanpassa verksamheter-
na redan under 1920-talet.27  

RF:s inställning till pengar har historiskt sett varit kluven. Amatörbe-
stämmelserna resulterade i att det fram till 1967 var förbjudet för idrotts-
utövare att mottaga prispengar. Överträdelser kunde bestraffas med livs-
tids avstängning. RF:s inställning påverkades av den olympiska idrottsrö-
relsens amatörideal och den svenska statens avsikter med idrottsstödet. I 
korthet ville RF framstå som en trovärdig organisation och medborgar-
fostrare som inte identifierade sig med nöjesindustrin. Men problemet var 
att idrottsföreningar som ökade sina medlems- och biljettintäkter fick mer 
ekonomiskt kapital som i sin tur kunde satsas på sportsliga framgångar 
(bättre träningsvillkor, tränare, material eller dylikt). Denna marknadsan-
passning, som delvis inleddes redan på 1920-talet, intensifierades sedan 
kraftigt efter slopandet av amatörbestämmelserna år 1967.28 Hur denna 
marknadsanpassning i sin tur påverkade föreningens demokratiska proces-
ser är avhandlingens viktigaste fråga. 

Pengar satte dock inte enbart käppar i hjulet för de demokratiska vär-
dena utan var också en förutsättning för föreningslivet. Föreningens behov 
av pengar, dess strävan efter segrar och dess pålagda demokratiska ideal, 
framförallt från RF:s sida, kunde således skapa konflikt. Strävan efter 
sportsliga segrar riskerade att ske på bekostnad av en viss typ av demo-
krati – beroende av hur man definierar begreppet (toppning av laget, elit-
satsning med mera). Några kanske tröttnade på att inte få vara med vilket 
på sikt kunde hota gemenskapen och framgångspotentialen i laget eller i 

                                                        
26 Jfr Norman, T. och T. Uksila (2013) "Bolagiseringens påverkan på elitfotbollen 
– fallet Örebro SK Elitfotboll AB" opublicerad C-uppsats Örebro universitet. 
27 Andersson, T. (2002) Kung fotboll : den svenska fotbollens kulturhistoria från 
1800-talets slut till 1950, Sund, B. (1997) Fotbollens maktfält : svensk 
fotbollshistoria i ett internationellt perspektiv se även Nils-Olof Zethrins pågående 
avhandlingsarbete. 
28 Peterson, T. (1989) Leken som blev allvar : Halmstads bollklubb mellan 
folkrörelse, stat och marknad, Wikberg, K. (2005) Amatör eller professionist? : 
studier rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903-1967. 
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föreningen. Å andra sidan kunde vissa demokratiska processer (en god 
laganda, allas rätt att vara delaktiga etcetera) underlätta för de sportsliga 
framgångarna vilket i sin tur kunde öka de ekonomiska intäkterna.  

Utrymmet för den demokratiska praktiken kunde på detta sätt villkoras 
av föreningens strävan efter sportsliga och ekonomiska framgångar. Om-
vänt formulerat innebar strävan efter segrar både demokratiska möjlighet-
er och hot. För att komma åt dessa dilemman kommer jag att använda 
mig av begreppet ”föreningsdemokrati” vilket i korthet betyder en före-
ningsbaserad demokrati. Demokratibegreppet (grek. folkstyre) är, oavsett 
om det utspelar sig i förenings- eller samhällsform, mångfacetterat. Mäng-
der av forskare har studerat demokratifrågor och det enda dessa tycks 
vara överens om är att begreppet är komplicerat. Ur ett mer preciserat 
perspektiv handlade demokratin för ÖSK:s del om en slags organisations-
styrning (den representativa modellen) och mer värdeladdade egenskaper 
som fanns inkluderade i sporten i form av rättvisa tävlingsvillkor, betydel-
sen av en god laganda med mera. 

Demokratins (och den olympiska sportens) ursprung brukar placeras i 
Antikens Grekland men Perikles skulle nog inte känna igen dess antika 
form i RF:s representativa demokratimodell. Här var det snarare en di-
rektdemokrati uppbyggd av samtal som utgjorde kärnan i demokratiinne-
hållet. Idén om representativitet utvecklades, menar demokratiteoretikern 
Robert A Dahl, vid de medeltida politiska institutionerna i Sverige och 
England genom ståndsrepresentationen. År 1820 utnämnde sedan James 
Mill det representativa demokratisystemet till en av den moderna tidens 
stora uppfinningar. Framförallt möjliggjorde denna modell att folkligt 
styre inte längre behövde begränsas till små stater. Samtidigt som medbor-
garnas möjligheter att styra över sig själva ökade, flyttade dock de poli-
tiska institutionerna så långt ifrån den enskilda människan att det faktisk 
kunde vara befogat att kalla systemet för något annat än demokrati.29 

Innehållet i demokratins historia beror emellertid på hur demokrati i 
förstone definieras. Människan har i vid bemärkelse sedan urminnes tider 
föreställt sig ett demokratiskt system där medlemmar i en grupp sett 
varandra som jämställda, fördelat resurser med ett övergripande syfte att i 
så stor utsträckning som möjligt styra över sig själva. I denna breda defi-
nition har demokratibegreppet en mycket längre historia som inleddes före 
den atenska demokratin. Demokratins ursprung kan inte enbart placeras i 

                                                        
29 Dahl, R. A. (2002) Demokratin och dess antagonister (G. Hemberg Sv övs) s. 51 
ff. 
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västvärlden utifrån denna definition. Här skapar den vardagliga förståel-
sen av demokrati ett problem. Demokrati kan nämligen betyda nästan vad 
som helst idag och därmed ingenting alls. Att skåda ett sådant fenomens 
historiska rötter blir med andra ord en omöjlighet.30  

Innan vi släpper demokratins ursprung kvarstår en viktig dimension att 
belysa. Demokratins ursprung får anses som viktig för västerländsk histo-
rieskrivning och för våra västerländska identiteter vilket gör att vi gärna 
tillskriver de ”gamla grekerna” denna uppfinning.31 På samma sätt som 
demokratins processer kan ses som ett slags makt- och identitetsprocesser 
handlar även definitionen av demokrati om ett slags makt-, värderings- 
och identitetsprocess. 

Begreppet föreningsdemokrati är alltså avhandlingens övergripande 
analysredskap och ett mer teoretiskt resonemang och förtydligande av dess 
användning kommer att ske framförallt i kapitel 2. Det kan dock vara på 
sin plats att i korthet redan nu ta del av vad som står att finna i RF:s egen 
version av begreppet då det, av demokratiska skäl, kan vara värt att ha 
detta som bakgrund till det teoretiska resonemanget. 

RF:s demokratiska innehåll – en bakgrund 
ÖSK ingick alltså i RF som blev den i särklass största idrottsorganisation-
en i Sverige och, föga förvånande, menar även RF att de bidrar till demo-
kratin i samhället. Den representativa demokratimodellen kompletteras, 
menar RF i diverse skrifter, av att medlemmarna också involveras i en 
demokratisk process med möjligheter till inflytande och delaktighet i verk-
samheternas utformning.32  

Men kunskapen om föreningsidrottens mer konkreta verksamheter och 
innehåll, både i Sverige och internationellt, är starkt eftersatt.33 Att idrot-
ten faktiskt har en hudfärg, en klasskod, ett kön etcetera framkommer 

                                                        
30 Dahl (2002) s. 13. 
31 Det känns helt enkelt tillfredsställande att förstå demokratins ursprung i de 
grekiska stadsstaterna och hur denna europeiska uppfinning sedan spreds vidare 
geografiskt och kronologiskt in i våra dagar. Samma historia kan berättas om 
idrotten och de olympiska spelen. Grekerna var först och ”vi”, det vill säga den 
västerländska kultursfären, förvaltar nu deras kulturarv. Se t ex McKay, J. P. 
(2012) A history of world societies s. 122. 
32 RF (2010) s. 13 ff. Se även Pallin, C. (2009) Vår förening - om demokrati och 
föreningskunskap, RF (2009) "Idrotten vill - Idrottsrörelsens idéprogram". 
33 Seippel, Ø. (2005) "Sport, civil society and social integration: The case of 
Norwegian voluntary sport organizations" Journal of Civil Society (vol 1:3) s. 247. 
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sällan utan det är snarare bilden av idrotten som ett universellt språk som 
tonar fram i medier där idrotten sammanför människor oberoende av 
ursprung, klass, religiös trosföreställning eller ekonomisk status.34 

Som organisation var RF mån om att framstå som en sammanhållande 
enhet där enskilda förbunds särintressen underkastades majoritetsregeln. 
Denna jämlikhetsprincip kännetecknade också de traditionella folkrörel-
sernas beslutsfattande. Denna innebar i korthet att majoriteten alltid hade 
rätt, att majoritetsbeslut var rättvisa och att enskilda behov skulle under-
kastas majoritetens.35 

Men i praktiken var RF:s innehåll motstridigt. Johan R Norberg har lyft 
fram RF:s komplicerade relation till sina anslutna föreningar, där sam-
manhållning och gemensamma värderingar å ena sidan tycks ha varit en 
nödvändighet för RF, samtidigt som föreningarna å andra sidan hade rätt 
till självständighet. Med andra ord innebar strävan efter både gemenskap 
och självständighet ett demokratiskt dilemma. Organisationer kan hantera 
detta på olika sätt. Norberg menar att RF valde värderingsdiskussioner, 
utbildningsinsatser och dialog framför sanktioner, regelverk och krav.36 

Fördelen för RF och dess medlemsorganisationer med att framstå som 
enade var att detta skapade en stor sammanslutning. Storleken var både en 
möjlighet och ett hot mot demokratin och inom en växande förening upp-
stod förmodligen samma dilemma. Föreningen ville kanske växa och få 
fler medlemmar samtidigt som enskilda sektioner kanske ville förändra 
föreningen i en viss riktning medan andra sektioner ville bli mer självstän-
diga. Huvudstyrelsens uppgift var att hålla samman helheten och samtidigt 
uppmuntra sektionernas aktiviteter. 

Norbergs resultat avslöjar att den representativa demokratimodellen 
upplevdes som bristfällig. Modellen kompletterades därför med en mer 
direkt demokrati där dialog och utbildningsinsatser blev centrala åtgärder 
från RF:s sida. För att kunna diskutera och bilda sig så kloka uppfattning-
ar som möjligt blev alltså dialogen, utbildningen och andra typer av med-
lemsfostran (eller föreningsfostran) viktiga ingredienser i idrottens demo-
krati. (Ur ett samhällsperspektiv fungerar skolväsendet på samma sätt men 

                                                        
34 Jfr Jönsson (2007) s. 34 f. 
35 Jfr Dahl (2002) s. 55. För folkrörelsens demokratiska uppbyggnad se Lindroth 
(1974). Variationer i beslutsfattandet förekom förstås. 
36 Norberg (2013) s. 33. 
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givetvis har också de traditionella folkrörelserna och folkbildningen bidra-
git i denna samhälleliga medborgarutbildning.37) 

Min studie av föreningsdemokrati kommer därför att ägna ett visst ut-
rymme åt att analysera det fostrande innehållet i föreningslivet. En fråga 
att hänga upp denna analys på kommer att vara vilka ideala egenskaper 
medlemmarna skulle fostras till. Här kunde både tävlingen och träningen 
användas som instrument liksom styrelsearbetet. Det var föreningsstad-
garna, som i praktiken var förtryckta av RF, som skapade de formella 
villkoren för denna fostran. Det kunde till exempel handla om villkoren 
för medlemsinflytande, årsmöten och val av styrelse med mera. Stadgarna 
bildade idrottens föreningsdemokratiska infrastruktur och möteskulturen 
blev sedan, idealt sett, ett led i idrottsrörelsens demokratiska skolning. Det 
är åtminstone så RF har velat framställa organisationens styre.38 

Att börja nysta i demokratibegreppet leder nästan omedelbart in i ett 
maktresonemang där begrepp efter begrepp kan påkopplas resonemanget. 
Demokrati kan i korthet ses som ett sätt att fördela och legitimera makt-
utövning. Genom den representativa modellen fördelades makten formellt, 
men makt och inflytande kunde också utnyttjas via informella kanaler och 
uttryck. Tätt kopplat till maktutövning är legitimitet. Den demokratiska 
legitimiteten erhölls, menar jag, så länge styrformen levererade önskvärda 
resultat och var effektiv. Här tycks alternativa styrformer till representat-
ionsmodellen tidigt ha blivit utmanövrerade inom RF, åtminstone på en 
formell nivå. Majoritetsprincipen gör å andra sidan att det alltid riskerar 
att finnas några som inte får igenom sina röster, valets ”förlorare”. Om 
man utgår från den demokratiska tanken att ett organisationsstyre skall 
ske genom allas samtycke så kan alltså den representativa demokratimo-
dellen kritiseras för att vara odemokratisk. (Den anarkistiska kritiken av 
demokratin utgår bland annat från denna tanke.)39 

Ett visst mått av kompromiss kan alltså sägas ha präglat RF:s och före-
ningens demokratiska innehåll. Men en idrottsförenings maktinnehåll 
handlar också om dess egen historia. Föreningsmedlemmarnas åsikter och 
bakgrund fick betydelse på samma sätt som RF:s förflutna hade betydelse 
                                                        
37 För en mer utvecklad diskussion och analys av relationen mellan utbildning, 
dialog och demokrati, se t ex Gustavsson, B. (2009) Utbildningens förändrade 
villkor : nya perspektiv på kunskap, bildning och demokrati. 
38 Se t ex RF (2009) och RF (2010) s. 13 ff. RF-stämman brukar liknas vid en 
idrottens riksdag och beslutar till exempel om någon ny idrott ska tas in i den 
idrottsliga ”familjen”. 
39 Dahl (2002) s. 82. 
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för idrottsrörelsens färdriktning. Idrottens historia är i korthet och i hu-
vudsak en rörelse av män, för män. Denna manliga dominans ska nu till-
sammans med skötsamhetens och självförbättringens fostrandeideal besk-
rivas och diskuteras.  

Manlig dominans, skötsamhet och självförbättring 

Fotbollen fick tidigt en särställning på sportfältet och än idag är fascina-
tionen för fotboll stor. Fotbollen styrdes, menar historikern Bill Sund, i 
korthet som en ’familj’. Familjemetaforen innebar mer konkret en relativ 
självständighet gentemot RF och en djupt förankrad paternalism eller 
patriarkalism. (Familjemetaforen är vanlig inom organisationer och an-
vänds för övrigt av RF än idag.40) Paternalismens principer gick ut på att 
högre organ med äldre, manliga ledare styrde över lägre på ett beskyd-
dande sätt. Inflytandet legitimerades av status och erfarenhet. Detta 
maktmönster reproducerades sedan till kommande generationer. Familje-
metaforen, som i praktiken exkluderade kvinnliga familjemedlemmar, 
ingick i rörelsens självbild och Sund menar att denna manliga dominansre-
lation inom fotbollen inte var förvånande eftersom flera samhälleliga or-
ganisationer och institutioner styrdes enligt dessa principer kring sekelskif-
tet 1900.41 

Uteslutandet av kvinnor kan ses som en odemokratisk handling. Om-
vänt formulerat så kan inkludering och minskad exkludering ses som ett 
uttryck för en ökad demokratisering.42 Men givet den historiska kontexten 
riskerar denna slutsats att bli alltför enkel. Vad jag menar är att den 
kvinnliga exkluderingen inte nödvändigtvis upplevdes som odemokratisk i 
sin samtid vilket Sund delvis är inne på. Detta resonemang väcker i sin tur 
frågan om exkluderingen verkligen var odemokratisk när de historiska 
aktörerna inte upplevde det så. Även Dahl är inne på denna tanke och 
menar att bedömningar av detta slag måste ”ta hänsyn till under vilka 
speciella historiska omständigheter den demokratiska sammanslutningen 
skall utvecklas.”43 Här kan vi konstatera att utifrån RF:s egen demokrati-
                                                        
40 Se t ex RF (2010) s. 13 ff. 
41 Sund, B. (2006-06-06) "Rebellen i fotbollsfamiljen" www.idrottsforum.org 
hämtad 2013-02-19, Sund, B. (2003-06-06) "Fotbollen som arbetsmarknad" 
www.idrottsforum.org hämtad 2013-02-19 och Sund, B. (2006) "Den skimrande 
fotbollens paternalism och förhandlingssystem" Svensk idrottsforskning (vol 15:2). 
42 Gruneau, R. (1975) "Sport, social differentiation, and social inequality" i Sport 
and Social Order (Ed. D. Ball och J. Loy) s. 152. 
43 Dahl (2002) s. 170. 
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definition, där jämställdhetsidealet och allas rätt till deltagande oavsett 
kön och etnicitet, framstår organisationens egna förflutna som odemokra-
tiskt. Organisationens historia lever inte upp till dess egna ideal.44  

Till vad fostrades då männen och pojkarna i idrottsföreningarna? 
Historikerna Björn Horgby och Torbjörn Andersson har på varsitt håll 
kopplat samman idrotten med arbetarrörelsens skötsamhetskultur. I de 
arbetarpräglade föreningarna blev sammanhållningen och kamratskapet, 
lag- och föreningskänslan utmärkande drag. Det gällde att ställa upp för 
varandra och visa ett gott uppförande både på och utanför planen. Idealet 
var i högsta grad levande i arbetardominerade klubbar som GAIS, IFK 
Göteborg, IK Brage och Malmö FF. Slöhet, tidspillan och ett vidlyftig 
leverne avvisades. Idrotten integrerades som en del av detta större sköt-
samhetsprojekt och idrottsledarna blev förebilder eller patriarker för att 
tala med Sund. Detta gällde Eric ”Hövdingen” Persson i Malmö FF, IK 
Brages Ingvar ”Slana” Österberg men även IFK Göteborgs ordförande 
Gunnar Larsson.45 

I denna skötsamhetsfostran upplevdes kvinnligheten som något av-
vikande. I skötsamheten ingick också avhållsamhet gentemot fusk, ojuste 
spel och bråk i tävlingssituationen. Men visst hände det att spelare och 
ledare ändå hamnade i bråk. Horgby menar att detta var ett uttryck för 
medlemmarnas svårigheter att få ihop den långsiktiga skötsamheten med 
prestationslogikens omedelbara behovstillfredsställelse. Denna präglades 
av ett egensinnigt agerande (viljan att vinna) samtidigt som träning och 
hälsa skapade mer långsiktiga ideal för utövarna. Bland arbetare fanns 
också en något njugg syn på idrotten som onyttigt tidsfördriv och ett un-
derhållningsspektakel. Arbetaren skulle inte låta sig uppslukas av det bor-
gerliga livets värderingar, vilka delvis fanns representerade i idrotten.46  

Norrköpingsklubben IK Sleipner är ett exempel på en arbetardominerad 
fotbollsförening där matcherna blev en viktig del i arbetarkulturen som 
också närdes av klasshatet gentemot rivalerna i IFK Norrköping. Rivali-

                                                        
44 RF (2010) s. 6 och 12. 
45 Andersson (2002), Horgby, B. (2001) "Fotboll och arbetaridentitet: en historia 
om en åttafotad häst" i Det goda livet (Ed. P. Månson). 
46 Horgby (2001) s. 171 f och s. 180. Se även Andersson (2002) s. 85 och s. 196 ff 
och s. 231 ff och Pålbrant, R. (1977) Arbetarrörelsen och idrotten 1919-1939. För 
arbetarrörelsens skötsamhet och egensinne se t ex Horgby, B. (1993) Egensinne 
och skötsamhet : arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940 och Ambjörnsson, R. 
(1998) Den skötsamme arbetaren : idéer och ideal i ett norrländskt sågverks-
samhälle 1880-1930. 
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teten manifesterades öppet och blev ett medvetet identitetsarbete som i sin 
tur stärkte klubbkänslan. Sleipner skaffade egna blårandiga tröjor, en 
klubblokal och en klubbflagga och klubbens dominerande ordförande 
kom att fungera som en slags patriark. Men dessa patriarkala och omhän-
dertagande ideal (som kunde innebära ett regelrätt ekonomiskt stöd) kom 
att kollidera med rådande amatörbestämmelser. IK Sleipner klarade sig 
undan straff men det gjorde inte den patriarkalt styrda Malmö FF.47 

Det är viktigt att komma ihåg att fotbollen vid slutet av 1800-talet var 
en ny och annorlunda sport i Sverige. Medelklassen hade relativt svårt att 
acceptera denna kroppsligt robusta sport med stark tävlingsinriktning. För 
arbetarklassens del stämde dessa värderingar mer överens med ideal om 
kroppslig hårdhet vilket gjorde att arbetarlagen så småningom blev bättre 
än medelklassens lag. Inlemmandet av fotbollen i idrottsföreningen med-
förde också, menar Andersson, att kvinnornas idrottsgrenar och ställning 
kom att marginaliseras.48 

Ur ett demokratiperspektiv medförde fotbollens framväxt två föränd-
ringar. Klassmässigt kom idrotten i stort att demokratiseras tack vare 
integrationen av medel- och arbetarklass. Ur ett genusperspektiv kom 
dock idrotten att avdemokratiseras eftersom klassintegrationen skedde på 
den kvinnliga närvarons bekostnad. Observera att detta är ett grovhugget 
och kvantitativt mått på demokratisering och avdemokratisering. En ökad 
närvaro av människor med olika sociala ursprung behöver inte nödvän-
digtvis betyda att förening blev mer demokratisk i mer kvalitativt hänse-
ende. Arbetarna kunde ju inkluderas på exkluderande villkor. Bilden av 
demokratisering kan grumlas ytterligare. Flera lokalföreningar accepterade 
nämligen en dominerande ledare – en patriark. Den representativa mo-
dellen kunde alltså inte hindra ett manligt enmansstyre i föreningen. Trots 
dessa demokratiska brister kunde idrottsföreningens verksamheter fungera 
som ett led i ett större lokalsamhälleligt välfärdsprojekt.49  

Som jag ser det kom självförbättringsidealet att bli det viktigaste medlet 
i denna både individuella och kollektiva fostran. Idealet bygger på viljan 
att ständigt förbättra sina prestationer. Historikern Paul Christesen har 

                                                        
47 Horgby (2001) s. 173 ff. Klassidentiteten tycks under 1920-talet ha varit stark i 
Sleipner och i klubbtidningen raljerade man över amatörreglerna och menade att 
detta, med sina rötter i gentlemannaidealet, var ett borgerligt påfund. Under 1920-
talet hade Sleipner 8000 åskådare/match i snitt. 
48 Andersson (2002) s. 86 f och s. 92 ff. 
49 Se även Sjöblom (2006). 
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använt ett närbesläktat begrepp och tolkar idrottens förmåga att skapa 
’själveffektivitet’ (eng. self-efficacy) som ett led i idrottens politiska effek-
ter. Att få medlemmar att sträva efter att förbättra sina prestationer fick 
med andra ord politiska och samhälleliga konsekvenser och blev idrottens 
bidrag till samhällsdemokratin.50  

Ett viktigt kännetecken för idrottens självförbättringsideal är att even-
tuell förbättring låter sig mätas och jämföras med andra utövares resultat i 
själva tävlingsmomentet. Sociologen Jan Ove Tangen menar till och med 
att allt som sker på sportfältet förhåller sig till denna tävlingskod. Det kan 
handla om hur utövare betraktas, hur träningen förbereds, hur idrottsare-
nan och dess evenemang utformas och så vidare.51 Idéhistorikern Rune 
Slagstad är inne på samma tankegångar och menar att kodens upplevelse-
korrelat är spänningen och tävlingssituationens ovisshet. Det är detta som 
i sin tur lockar både deltagare och åskådare till sporten.52 

Tävlingslogiken får i sportens värld sin mest ideala gestaltning i den 
överordnade idén om att sätta rekord. Utan denna möjlighet, menar id-
rottshistorikern Allen Guttmann, skulle inte den moderna sporten, i vid 
bemärkelse, existera. Rekordidén har möjliggjort för idrottsutövare att till 
och med tävla mot avlidna konkurrenter vilket adderat en historisk di-
mension i framgångssträvandet.53 

Rekordidén och konkurrenslogiken stimulerar till självförbättring vilket 
i ett vidare perspektiv, menar idrottshistorikern Getrud Pfister, appellerar 
till det moderna, västerländska samhällets ökade drag av individualism, 

                                                        
50 Christesen (2012) s. 87 ff. 
51 Tangen, J. O. (2004) Hvordan er idrett mulig? : skisse til en idrettssosiologi s. 
76. 
52 Slagstad, R. (2008) (Sporten) : en idéhistorisk studie s. 632. Se även Hjelm 
(2004) s. 284. 
53 Guttmann, A. (2004) From ritual to record : the nature of modern sports s. 16 
ff. Se även Elias, N. et al (1986) Från riddarspel till fotbollscup : sport i sociologisk 
belysning. 
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effektivisering och mätbara framgångar.54 Ett problem med rekordidén är 
dock, vilket idrottsfilosofen Sigmund Loland diskuterat, att den inte är 
hållbar i längden. För varje nytt rekord måste nästkommande erövrare 
prestera ännu bättre, mer tid måste satsas, kanske måste nya träningsme-
toder arbetas fram och för varje hundradels förbättring av rekordet måste 
insatserna bli allt högre. Rekordidealet förutsätter, menar Loland, ett oav-
gränsat förbättrande i en begränsad värld. Detta gör rekordlogiken till en 
sårbar logik eftersom människan inte är gränslös i sin kapacitet.55  

Loland har en poäng i sitt resonemang men i praktiken tycks inte män-
niskans gräns ännu vara nådd. Konkurrenslogiken kom tidigt att institu-
tionaliseras i RF:s tävlingssystem och sedan i lokalföreningarnas organisa-
tioner och verksamheter. Detta kom att gestaltas genom att utövaren inte 
fick bli nöjd eller slå sig till ro utan skulle via ett hårt arbete lägga grunden 
för förnyade framgångar. Motgångar skulle inte fördunkla sinnet utan det 
gällde att bita ihop och komma igen.56 

Självförbättringen kan med andra ord förstås som tävlingsmomentets 
fostrande konsekvenser. Givetvis hör även förberedelserna för tävlingen 
och träningen hit. Ur ett historiskt perspektiv utvecklades dessa praktiker 
redan vid engelska public schools där sportens förmåga att skapa sports-
manship kom att utnyttjas i skolornas fostran av eleverna. I detta sam-
manhang blev egenskaper som team work och fair play viktiga tillsam-
mans med fysisk styrka och uthållighet. (Termerna används fortfarande i 
sportens värld.) Fotboll ansågs till exempel uppmuntra egenskaper som 
mod, individens vilja att offra sig för kollektivet, fysisk styrka och uthål-
lighet. Dessa egenskaper formade tillsammans med det viktorianska Eng-

                                                        
54 ’Record’ betyder att mäta, att nedteckna, att spela in och att sätta ett rekord 
betyder med andra ord att skriva in sig i idrottshistorien. Pfister, liksom Nilsson, 
pekar på sambandet mellan sportens utveckling och industrialiseringens framfart. 
Pfister ser industrialiseringen och en tilltagande urbanisering, teknisk progression, 
rationalisering och organisering av samhället som en nödvändig förutsättning för 
sportens expansion. Se Nilsson, P. (1993) Fotbollen och moralen : en studie av fyra 
allsvenska fotbollsföreningar, Pfister, G. (2003) "Cultural Confrontations: German 
Turnen, Swedish Gymnastics and English Sport--European Diversity in Physical 
Activities from a Historical Perspective" Culture, Sport, Society (vol 6:1) s. 70-72 
och 75. 
55 Loland, S. (2008-03-25) "Rekorden – fascinasjon og dilemma" 
http://www.sportsanalyse.no hämtad 2013-02-18. Se även Slagstad (2008) s. 621. 
56 Nilsson (1993) s. 243 f och s. 310. 
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lands strävan efter moralism och kristlighet en slags muskelkristendom 
(eng. muscular christianity).57 

Självförbättringen, som även framkommer i det olympiska mottot 
snabbare, högre och starkare (lat. citius, altius, fortius) är en nyckel i för-
ståelsen av sportens innehåll och förändringar. Min poäng är att detta hela 
tiden innebär ett risktagande som kunde resultera i skador, överbelastning 
eller förluster. Jag vill betona detta som en kontrast till andra processbe-
skrivningar av idrotten. Idrottshistorikern Allen Guttmann beskriver till 
exempel idrotten som en rörelse från traditionell lek till en modern sport 
och understryker den moderna sporten som avhängig uppkomsten av by-
råkratiserade institutioner, trovärdiga och likvärdiga deltagandevillkor, ett 
tydligt regelverk, specialiseringen av till exempel idrottsgrenar, ökad kvan-
tifierbarhet och, inte minst, rekordmöjligheterna.58 Allt detta skulle dock 
bli meningslöst om inte idrottsutövarnas vilja till självförbättring fanns. 
Detta innebär också att den historiska processens slutprodukt (modern 
sport i detta fall) inte kan ses som given. Strävan efter framgång, oavsett 
om den var ekonomisk eller sportslig, var förknippad med risktagande 
både för den enskilda utövaren och föreningen. Viljan att vinna innehöll 
risken att förlora vilket hela tiden skapade en balansgång eller balansakt 
mellan möjlighet och hot. Nu är det emellertid hög tid att redogöra för 
valet av Örebro Sportklubb som undersökningsobjekt. 

Valet av Örebro Sportklubb 1908-89 
Valet av ÖSK har fyra grunder. För det första har föreningen funnits länge 
och har ett rikt källmaterial. Klubben har dessutom nått en del stora 
sportsliga framgångar och är riksbekant inom herrfotbolls- och herrban-
dykretsar. Länge ledde ÖSK till exempel maratontabellen i bandy. Utö-

                                                        
57 Det fanns dock nyktra, kristna sällskap som kombinerade intellektuell utveckl-
ing, radikal agitation med en rationell rekreation sammanfattat i det latinska mot-
tot: mens sana in corpore sano (en sund själ i en sund kropp) långt före byggandet 
av public schools. Livet vid dessa public schools ska inte skönmålas och dess bety-
delse för sportens globalisering ska inte överdrivas. Rektorer pryglade eleverna och 
äldre elever pryglade de yngre. Historikern Rickard Holt menar också att sportens 
reglering, organisering av åskådare och professionalisering också är betydligt äldre 
än ett 1800-talsfenomen. En cricket-match i Finsbury besöktes till exempel av 
närmare 10 000 åskådare år 1743 samtidigt som vadslagningen var utbredd. I 
elevers dagböcker tycks våldet ha varit så vardagligt att endast exceptionella vålds-
inslag nedtecknades. Holt (1989) s. 12, s. 23 ff, s. 43, s. 74 ff och s. 86 f. 
58 Se t ex Guttmann (2004). 
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varna har vunnit SM-guld, satt världsrekord samtidigt som ÖSK kommit 
att bli förknippat med staden Örebro. Örebro är en stad med stark id-
rottsprägel med GIH:s placering här under 1960-talet och så sent som år 
2011 blev staden utsedd till årets svenska idrottsstad.59 Området kring 
Eyravallen utgörs idag av ett idrottsligt miniatyrsamhälle men trots detta 
har idrotten i staden aldrig studeras mer systematiskt.60 En ambition är 
därför att placera in ÖSK och Örebro i den idrottshistoriska forskningen. 

Örebro Sportklubb var, för det andra, en förening med flera olika id-
rottsgrenar på sitt verksamhetsprogram vilket skapade en föreningsdemo-
krati uppbyggd av en potentiellt konfliktfylld relation mellan olika typer 
av sportsliga grenintressen. Exempelvis menar Jan Lindroth att boxningen 
var en belastning för hela idrottsrörelsen.61 Barn- och ungdomsperspek-
tivet kommer också sällan fram i idrottens föreningsforskning.62 Olika 

                                                        
59 SVT (2011-06-30) "Örebro årets bästa idrottsstad" 
http://www.svt.se/sport/orebro-arets-basta-idrottsstad hämtad 2013-01-25. 
60 Undantaget är Christer Blohms jubileumsböcker: Blohm (1998) och Blohm, C. 
(2008) Boken om Örebro SK : fotboll 1908/1998-2008. Del 2. 
61 En viktig och omdebatterad händelse kom i detta sammanhang den så kallade 
Carpentier-affären att bli. Den kände boxaren Georges Carpentier (1894-1975) 
kom till Sverige i februari 1921 och många sportmotståndare förundrades över den 
uppmärksamhet han gavs och frågade retoriskt om någon konstnär eller veten-
skapsman någonsin hade hyllats som denne boxare? Kritikerna menade att spor-
tens spektakel och individhyllande hade gått för långt. Sporten hade blivit en ren 
nöjesindustri som dessutom hade förråats och brutaliserats. Som en följd av detta 
ifrågasattes sportens statliga stöd starkt. Lindroth (1987) s. 92 ff. Norberg (2004b) 
s. 91 f, s. 95 ff, s. 102 f och s. 109. Som exempel på RF:s kluvna inställning till 
boxningen kan kort sägas att det Svenska boxningsförbundet bildades 1919 men 
vann inträde i RF först 1939. Kritiken och ifrågasättandet ledde till att RF skärpte 
den inre disciplineringen. Skrivelser skickades ut till de lokala föreningarna om att 
iaktta ett städat, vårdat uppträdande och inte anordna tävlingar på större kyrkliga 
högtidsdagar. Men i takt med att RF och idrottsrörelsen växte blev det allt svårare 
för organisationen att hantera inre konflikter utan mediernas inblandning. Apropå 
RF:s skärpta disciplinering så blev simmaren Arne Borg avstängd för olämpligt 
uppträdande i en månad då han istället för att delta i en militärövning tävlade i 
Italien. Se även (SOU 2003:24) Kampidrott i fokus : Betänkande av proffs-
boxnings- och kampidrottsutredningen  s. 101. 
62 Se Pitchford, A. et al (2004) "Children in Fotball: Seen But Not Heard" Soccer 
& Society (vol 5:1). Författarna analyserar här en mängd engelskspråkig fotbolls-
litteratur ur ett barnperspektiv. I korthet finner de att barn i princip är frånvarande 
i den akademiska forskningen. Se även Carlsson, B. och K. Fransson (2005-11-30) 
"Youth Sports, Official Sports Policy, and Children´s Rights in Society" 
www.idrottsforum.org hämtad 2013-10-14 för svenskt exempel. 
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sportgrenars villkor skiljde sig åt i praktiken, liksom villkoren för manlig 
och kvinnlig idrott såg olika ut. I denna text kommer ambitionen att vara 
att från år 1908 fram till cirka 1960 studera organisationen ur ett helhets-
perspektiv. Från 1967 kommer fotbollen att ges större utrymme tack vare 
att den var den i särklass största sektionen inom ÖSK. Det är dock svårt 
att förstå fotbollssektionens innehåll om inte blicken även riktas mot de 
omgivande sektionerna där framförallt bandy, ishockey och ungdoms-
sektionen blev betydelsefulla. I en förening som Örebro Sportklubb, där 
sektioner som fotboll, boxning och damidrott tidigt fanns med på verk-
samhetsprogrammet, fanns med andra ord en inbyggd prioriteringskon-
flikt. ÖSK delade den här typen av prioriteringsdilemman med många 
andra sportföreningar. Även om denna studie fokuserar på ÖSK så finns 
en förhoppning om att resultaten kan användas för att förstå andra id-
rottsföreningar och komplettera tidigare forsknings resultat. Ur ett vidare 
pers-pektiv finns också en förhoppning om att bidra till förståelsen av 
ideella (idrotts)organisationers verksamheter.63 

Ett tredje motiv är att i princip allt engagemang byggde på ideella insat-
ser vilket, framförallt från 1967 och framåt, kom att förändras och utma-
nas av mer marknadsanpassade krafter. Det var i korthet tillgången till 
ökade mängder pengar som möjliggjorde denna förändring och det faktum 
att det blev tillåtet att tjäna pengar genom idrottsutövande. Men de flesta 
medlemmar fick och förväntade sig inte någon ekonomisk ersättning för 
sitt arbete i klubben. Motiven bakom dessa ideella insatser och hur eko-
nomiseringen av verksamheten påverkade föreningsdemokratin är ett rela-
tivt outforskat fenomen i den svenska idrottshistoriska forskningen. Av-
handlingen har en ambition av att ge ett bidrag till detta forskningsfält. 

Den tidigare forskningen om idrotten i lokalsamhället och idrottens ut-
tryck på föreningsnivå har framförallt intresserat sig för fotbollssporten. 
Torbjörn Andersson är den som tillsammans med Bill Sund mest ingående 

                                                        
63 Generaliserbarheten är egentligen ett problemområde i sig. I jämförelse med 
exempelvis naturvetenskapliga och kvantitativa metoder har historievetenskapliga 
studier generellt sett svårt att hävda generaliserbara resultat. Historikerns bidrag 
till vetenskapssamhället utgår snarare från behovet av att i större utsträckning 
källkritiskt problematisera kunskapsproduktionen. Se exv Payne, G. och M. 
Williams (2005) "Generalization in Qualitative Research" Sociology (vol 39:2) 
som ger en god introduktion i området. 
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har studerat svensk fotbollskultur.64 Tomas Peterson har också studerat 
fotbollens förändringar, både ensam och tillsammans med historikern 
Peter Billing och sociologen Mats Franzén.65 Billing har i sin tur tillsam-
mans med sociologen Mikael Stigendal studerat staden Malmös moderna 
historia och gör vissa analyser av Malmö FF:s kopplingar till stadens för-
ändringar.66  

Sistnämnda studie har ett betydligt bredare analysfokus vilket också 
kan sägas prägla historikern Christer Ericssons studier av idrotten (fotboll 
och bandy) i bruksorter.67 Förvisso är och har fotbollen varit den i särklass 
största idrottsgrenen men Billing/Stigendals och Ericssons studier visar att 
dess förändringar går att förstå mer genomgripande om de sätts in i ett 
mer samhälls- och idrottskontextuellt sammanhang. En annan bruksid-
rottsstudie görs i antologin Samhälle och idrott i Jonsered 1830-1980 där 
författarna tar sig an flera idrottsgrenar och även har ett samhällskontex-
tuellt perspektiv.68  

I samtliga nämnda studier, som behandlas mer utförligt i kapitel 3, är 
dock könsdimensionen starkt underproblematiserad och ingen har tidigare 
studerat en organisation under en 80-årsperiod. Det fjärde motivet för 
denna studie är med andra ord att försöka förstå fotbollssporten som en 
del av ett föreningsliv i förändring. 

Sammantaget hoppas jag att dessa motiv ska bidra till forskningsläget 
om svensk sportkultur och dess föreningsdemokratiska innehåll. Det vik-
tigaste bidraget är ett synliggörande av hur en idrottsförening kom att 
styras i praktiken, hur det demokratiska arbetet såg ut och hur det föränd-
rades över tid. Dessutom kommer fotbollen att placeras in som en del av 
den flersektionella idrottsorganisationens strävan efter sportslig och eko-
nomisk framgång. Inte minst kan det långa kronologiska perspektivet här 

                                                        
64 Andersson (2002), Andersson, T. (2011) "Spela fotboll bondjävlar!" : en studie 
av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början, Sund 
(1997) och Sund, B. (2007) Fotbollsindustrin. 
65 Billing, P. et al (1999) Vem vinner i längden? : Hammarby IF, Malmö FF och 
svensk fotboll. 
66 Billing, P. o. M., Stigendal (1994) Hegemonins decennier : lärdomar från Malmö 
om den svenska modellen, Peterson (1989) och Peterson, T. (1993) Den svengelska 
modellen : svensk fotboll i omvandling under efterkrigstiden. 
67 Ericsson, C. (2004) Fotboll, bandy och makt : idrott i brukssamhället, Ericsson, 
C. (2013) Bandybaronen i folkhemmet : familjen De Geer, bruket och folket 
68 Andersson, B. et al (1985) Samhälle och idrott i Jonsered 1830-1980. 
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användas för att nyansera förståelsen av senare tiders marknadsanpass-
ning i sportorganisationer. 

Sammanfattning och studiens design 
Det är lockande att karaktärisera sportens inledande 1900-talshistoria 
som en framgångssaga. Sporten tog allt större utrymme medlemsmässigt, 
materiellt och i medierna. Sporten hade kommit för att stanna och växte 
successivt i popularitet och blev från 1950-talet en integrerad del av väl-
färdsbygget. Men konflikter saknades inte. I mötet mellan de förenings-
demokratiska uppdragen och sportens inneboende konkurrenslogik och 
behov av ekonomiskt kapital uppstod ett flertal dilemman och hot mot de 
demokratiska värdena. Men i dessa processer fanns också föreningsdemo-
kratiska möjligheter. Detta inledande kapitel har försökt åskådliggöra och 
ge exempel på sådana föreningsdemokratiska dimensioner. 

Dilemman eller konflikter av detta slag bottnar i att demokratiska ideal 
eller rättviseideal inte alltid efterföljs i praktiken. Kvinnors idrottsliga 
villkor kan på detta sätt användas för att problematisera idealbilden av en 
idrott till vilken alla var välkomna. Deltagandets villkor kringskars i prak-
tiken av än fler faktorer. Om föreningen dessutom var framgångsrik blev 
det förmodligen svårare för de exkluderade att göra sina röster hörda. 

Föreningsdemokratin, det vill säga demokratin i föreningsform, har hit-
tills definierats på ett brett sätt. Den representativa styrmodellen har till-
sammans med mer konkreta medlemsegenskaper varit vägledande i fram-
ställningen. Detta angreppsätt påminner om en vardaglig förståelse av 
demokratibegreppet. Demokratin har setts som både kollektivt nations-
övergripande och individuellt identitetsskapande. Att som forskare börja 
nysta i begreppet innebär med andra ord att gå från de breda strukturerna 
till de individuella villkoren. Konkurrenslogiken och strävan efter mer 
ekonomiskt kapital ger också signaler om att utövare och föreningar var 
beredda att sätta delar av demokratin ur spel i syfte att vinna eller sätta 
rekord. 

Den mer teoretiska demokratidiskussionen kommer att fördjupas i ka-
pitel två. I korthet handlar detta kapitel om att försöka skapa analytiska 
redskap av begreppet. Kapitlet avslutas sedan med att ge de metodiska och 
tolkningsmässiga ramarna för studien. 

I kapitel 3 kommer en historisk utblick att göras mot vad som kan kal-
las föreningsdemokratins historiska villkor under 1900-talet. Här används 
den tidigare forskningen för att formulera en bakgrundsförståelse med 
fokus på de viktigaste förutsättningarna och förändringarna i det omgi-
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vande samhället. I korthet handlar det om att placera in idrotten och före-
ningen i lokalsamhället och en bredare samhällelig kontext.  

Kapitel 4, 5 och 6 behandlar sedan i kronologisk ordning Örebro 
Sportklubb under de övergripande perioderna 1908-23, 1923-67 och 
1967-89. Motiven för dessa avgränsningar behandlas mer utförligt nedan 
men uppdelningen utgår både från viktiga händelser i föreningens för-
flutna och mer övergripande sport- och samhällsprocesser. Tillgången till 
källmaterial skiljer sig här åt för respektive period. Rikast tillgång finns 
från 1967-89 då medlemstidning, protokoll och andra typer av förenings-
material finns. Här har urvalsprocessen varit mer omfattande. Den största 
luckan finns under 1940- och 50-talen då medlemstidningen inte gavs ut 
och stora delar protokollmaterial saknas. Med andra ord kommer den 
demokratiska frågan att se olika ut i respektive kapitel. Detta har resulte-
rat i att kapitelinnehållen ser olika ut. Motsvarande analyser som kan 
göras på 1910-talet kan helt enkelt inte göras på 1940-talet. Likväl ger 
dessa kapitel ett empiriskt underlag som sedan, i det avslutande kapitel 8, 
kommer att diskuteras i föreningsdemokratiska termer. Här sammanfattas 
och analyseras studiens viktigaste resultat tillsammans med föreningsde-
mokratins viktigaste förändringar.  
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KAPITEL 2 

DEN ANALYTISKA SPELPLANEN  

Syftet med detta kapitel är dels att utveckla begreppet föreningsdemokrati 
och vad som kännetecknar en föreningsdemokratisk styrmodell och prak-
tik i en sportklubb, dels att genomlysa och problematisera tolkningspro-
cessen, själva metoden för studien. Först och främst handlar det om att 
avgränsa demokratibegreppet men också gestalta dess eventuella ”mot-
ståndare” i föreningen. Vad skiljer till exempel en demokratisk idrottsför-
ening från en odemokratisk? Vad betyder det mer konkret när en klubb 
fördjupar föreningsdemokratin? Vilka var villkoren för föreningsdemokra-
tins praktik?  

Innan vi träder in i den teoretiska diskussionen bör en inledande marke-
ring göras. Människor har uppfattat och uppfattar begreppet ”demokrati” 
på olika sätt. Dessutom kan demokratiuppfattningar förändras över tid. 
Demokratin kan sägas hämta sin näring ur den öppna diskussionens prin-
ciper. Att det finns olika meningar är en nödvändig förutsättning för en 
fungerande demokrati. Detta leder i sin tur till vissa analytiska konsekven-
ser och utmaningar som jag återkommer till nedan. Framförallt är det 
omöjligt att en gång för alla definiera vad demokrati är och bör vara. 

Med inspiration från historikern Klas Åmark kan demokratin på ett 
övergripande plan sägas innehålla tre nivåer. På ett ideologiskt plan möter 
vi idéer om hur vi bör vara mot varandra som medborgare. På en institu-
tionell nivå regleras demokratin i lagar, avtal och formaliserade regler. På 
en individuell socialiseringsnivå finns normer som sätter villkor för hur 
den enskilda mannen och kvinnan hanterar vardagens demokrati.69 

På dessa tre nivåer sker återkommande förhandlingar om vad som ska 
eller bör känneteckna ”vår” demokrati. Utöver Åmark kommer jag nu att 
hämta inspiration från statsvetaren Robert A Dahls böcker On De-
mocracy och Demokratin och dess antagonister samtidigt som jag ligger 
nära RF:s egen demokratidefinition. Dahls demokratimodell utspelar sig 
ofta på en nationsövergripande nivå men faktum är att han använder be-
nämningen sammanslutning i sin teori om den demokratiska processen.70 
Dessutom ser jag en fördel i hans breda förståelse av begreppet vilket kan 
ses som en förutsättning vid historiska studier med ett emellanåt varierat 

                                                        
69 Jfr Åmark, K. (2005) Hundra år av välfärdspolitik : välfärdsstatens framväxt i 
Norge och Sverige s. 26. 
70 Se t ex Dahl (2002) s. 166. 
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omfång av källmaterial. Detta gäller när historikern utelämnas till det 
kvarlämnade materialet och inte ”skapar” materialet själv i form av inter-
vjuer eller enkäter. Men det finns förstås en uppsjö av möjligheter att defi-
niera och angripa demokratiperspektivet. Framförallt är det bredden i 
Dahls teori och dess förmåga att kunna användas i en organisationsstudie 
som har motiverat mitt val. All demokratiteori är samtidigt mer eller 
mindre normativ vilket kan ses som ett problem i sig. Denna vetenskaps-
teoretiska diskussion finns det dock inte möjlighet att utveckla här.71 

Demokratidefinitionen som jag kommer att luta mig mot och diskutera 
i det här kapitlet kan sammanfattas i fyra dimensioner. Det handlar för 
det första (a) om föreningens representativa styrmodell och tradition där 
varje medlem ska äga varsin röst. För det andra krävs (b) en viss förståelse 
eller kunskapsnivå, för att tala med Dahl, hos medlemmarna i organisa-
tionen. Det är här betydelsen av utbildning och i viss mån dialog kommer 
in. För det tredje ska medlemmarna ha (c) ett visst inflytande över före-
ningens verksamheter och till exempel mötenas dagordning. Just inflytan-
det ligger sedan nära den fjärde och sista dimensionen (d) som handlar om 
att medlemmarna ska ha ett aktivt deltagande där föreningen samtidigt 
förväntas vara en inkluderande organisation. Jag kallar detta för inklude-
rande deltagande även om termen delaktighet också används emellanåt.72 

Dessa fyra ideal överlappar delvis varandra men poängen här är att 
dessa sammantaget fungerar som legitimerande. Detta betyder att när 
dimensionerna praktiseras i en förening och dess styrelse är den legitim 
och demokratisk. Innan jag utvecklar innehållet i dessa kriterier är det 
dock av vikt att föra ett kort resonemang kring skillnaden mellan demo-
kratins normativa eller ideala nivå och dess praktik. 

Demokrati – som ideal och praktik, konflikt och konsensus 
Demokratiska ideal och forskningen kring dessa kan övergripande delas in 
i en konfliktartad och en konsensusinriktad förståelse av demokratibe-
greppet. Kort sagt ska demokratiska metoder lösa konflikter eller skapa 
samförstånd. Den representativa demokratimodellen är ett exempel på en 
konfliktlösande demokratimodell där olika åsikter och partier tävlar om 

                                                        
71 För en vidare diskussion se t ex: Loland, S. (2004) "Normative theories of sport: 
a critical review" Journal of the Philosophy of Sport (vol 31:2) eller den mer om-
fattande och djuplodande Habermas, J. (1996) Between facts and norms: 
contributions to a discourse theory of law and democracy. 
72 Jfr Dahl, R. A. (1998) On democracy och Dahl (2002). 
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vem som tillfälligt ska vinna makten i till exempel samhället. Genom de-
mokratiska val kan på detta sätt de segrande partierna ges legitimitet. 
Röstförfarandet måste dock ske på ett rättvist sätt. Förfarandet påminner 
om en idrottstävling. Startlinjen är så att säga rak men olika partier (eller 
föreningar och idrottsutövare) har förstås olika förutsättningar i form av 
ekonomisk budget med mera. Å andra sidan kan demokrati också förstås 
som en mer konsensussträvande procedur där företrädare för olika åsikter 
genom diskussioner och argumentation försöker enas om gemensamma 
beslut. Denna demokratiform utgår delvis från tanken att beslut ska fattas 
utifrån giltigheten hos det bästa argumentet. Det bästa argumentets 
tvångslösa tvång kan variera över tid och deltagarna är ständigt beredda 
att ompröva sina argument och åsikter. I det empiriska extremfallet kan 
till och med ledamöterna ha en absolut vetorätt vilket givetvis försvårar 
möjligheten att komma fram till beslut.73 

Dessa två teoretiska förståelser av demokratibegreppet står delvis i kon-
flikt med varandra och handlar om vad som bör känneteckna den ideala 
demokratins uttryck. Den demokratiska praktiken däremot handlar om 
vad deltagaren egentligen gör utifrån de handlingsmöjligheter som finns. 
Det demokratiska idealet och praktiken hänger samman genom att det i 
handlingen kan finnas eller så att säga avslöjas en (demokratisk) värdering 
eller en moral. Dahl menar att vi i vårt vardagsagerande utgår från en mer 
eller mindre uttalad tanke om vad som är rätt och moraliskt försvarbart 
att göra utifrån de givna handlingsmöjligheterna.74 

Den representativa demokratimodellens ideal är att varje medlem ska 
äga varsin rösträtt. Detta är den i särklass viktigaste principen för RF: 

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Del-
aktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta 

                                                        
73 Se t ex Blaug, R. (2001) "New Developments in Deliberative Democracy" i 
Democracy : a reader (Ed. R. Blaug och J. J. Schwarzmantel). Det klassiska exemp-
let av absolut vetorätt utgörs av det polska statsskickets liberum veto där avgö-
rande beslut gång efter annan blockerades. Systemet inskränktes dock under senare 
delen av 1700-talet. Se t ex Magnusson, T. (2004) Europa i världen ca 1700-1900 
: revolution och nationalism s. 34. 
74 Jfr Dahl (1998) s. 27 ff. 
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ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt 
och oavsett bakgrund.75 

Det representativa idealet att alla medlemmars röst har lika värde utgår 
med andra ord från en värdering att alla medlemmar är lika värdefulla 
oavsett genus eller etniska, sociala och kulturella bakgrunder och dessu-
tom oavsett tidigare sportsliga framgångar. Detta bör sedan avspeglas i 
den konkreta praktiken. Tomas Peterson har kritiserat RF:s föreningsde-
mokratiska retorik och menar att dess demokratiska, i betydelsen repre-
sentativa, beslutsstruktur inte säger något om den interna beslutsstruk-
turen i praktiken. Peterson fortsätter och menar att ”…[d]et finns många 
sätt att fördela makt och ansvar inom organisationer utan att frångå ’för-
eningsdemokratiska’ principer.”76 

Ofta har RF valt att benämna sin verksamhet i termer av demokratisk 
folkrörelse. Det ideella engagemanget fick (och får) i detta sammanhang 
ett egenvärde samtidigt som folkrörelseidealet har skapat en etisk hållning. 
Detta kan handla om en känsla för ärlighet och ”rent spel” men också en 
sund hantering av ekonomin.77 

Men demokratiska ideal kan resultera i motstridiga praktiker. Robert A 
Dahl menar till och med att varje demokratiskt samhälle innehåller ett 
stort glapp mellan demokratiska praktiker och ideal.78 I värsta fall riskerar 
föreningsdemokratins praktiker att inte leva upp till idealen. Låt oss nu, 
trots dessa motstridigheter, ta itu med Dahls eller snarare den här studiens 
modell av föreningsdemokrati. 

Representativitet, kunskap och inflytande 
En fördel med den representativa demokratimodellen ligger i dess förmåga 
att legitimera beslut inom både små och stora befolkningsgrupper, från 
den lilla föreningen till den nationsövergripande. Detta möjliggjorde att 
demokratiska styrelseskick inte behövde överges när till exempel europe-

                                                        
75 RF (2009) s. 12. På ett annat ställe utvecklas resonemanget en aning: ”En viktig 
del av idrottsrörelsens demokratiska fostran är att varje medlem, utifrån sina ål-
dersmässiga och andra förutsättningar, kan påverka genom att ta ansvar för sig 
själv och sin grupp, såväl genom en demokratiskt uppbyggd mötesverksamhet som 
i den vardagliga träningen och tävlingen.” s. 14. 
76 SOU 2008:59 s. 427. 
77 RF (2009) s. 15. 
78 Dahl (1998) s. 31. 
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iska stater växte sig allt större.79 Även om denna demokratimodell är hyl-
lad så har den förstås sina brister. Det är demokratin som säger att vi ska 
följa majoritetens val men det finns inget i detta system som säger att ma-
joriteten har rätt. Majoriteten kan givetvis ha fel och samtidigt sätta käp-
par i hjulet för förändringar som skulle kunna ha förbättrat situationen 
för en organisation. Under våren 2013 stoppades till exempel återigen en 
uppluckring av 51 %-regeln.80 Detta resulterade i att enskilda finansiärer 
inte tillåts köpa hela föreningar i Sverige vilket i sin tur skulle ha kunnat 
öka klubbars konkurrensförmåga gentemot europiska storklubbar i exem-
pelvis fotboll. Å andra sidan äger medlemmarna fortfarande idrottsför-
eningen. Den representativa modellen utgör i allra högsta grad en makt-
faktor gentemot kapitalägares intresse i svensk sport. 

För Dahl handlar representativiteten om att medlemmarna i en sam-
manslutning ska ha lika rösträtt vid det slutliga avgörandet. Det är de 
bindande beslutet som måste fattas utifrån denna princip om demokratin 
ska kunna upprätthållas. Det är personerna underställda besluten som ska 
fatta besluten och inte personer utanför sammanslutningen. Inom demo-
kratiteori brukar detta grundantagande benämnas att ’ingen lagstiftare 
står över lagen’.81 

Representativitetsidealet tillskriver med andra ord stor makt och tilltro 
till sina medlemmar, på gott och ont. I grund och botten handlar det om 
att varje medlem ska anses vara kapabel eller självständig att rösta. Avgö-
rande eller bindande beslut föregås alltid av diskussioner och det är här 
kunskapsnivån kommer in. (Dahl benämner detta upplyst förståelse82.) För 
att underlätta för majoriteten att fatta kloka beslut ligger det, enligt Dahl, 
ett intresse i att ge medborgarna (eller medlemmarna) en viss kunskaps- 
och förståelsenivå. Utbildningsfrågor är viktiga i alla demokratier men hur 
pass fri kunskapsinhämtningen är och vilken typ av kunskaper som ut-
bildningen innehåller är mer komplexa frågor. Staten kan styra kunskaps-
utbud och utbildningsinnehåll delvis efter ”egna” intressen men en kritisk 
massa bland medborgarna är likväl viktig för att demokratin ska överleva 
och inte bli betydelselös menar Dahl. Annars riskerar ordet demokrati att i 

                                                        
79 Se t ex Dahl (2002) s. 53. 
80 Se Pressmeddelande från RF, Ohlström, T. (2013-05-25) "51-procentregeln kvar 
i RF:s stadgar" www.presskontakt.se hämtad 2013-10-27. 
81 Dahl (2002) s. 168 (citat) och s. 171 ff. 
82 Dahl (2002) s. 173. 
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bästa fall betyda ett vagt godkännande av en populär idé och i värsta fall 
vadsomhelst.83 

Risken är att de medlemmar som ’vet bäst’ blir de som bestämmer och 
har störst inflytande i föreningens beslutsfattande. Den generella demokra-
tiska utmaningen hos medlemmen ligger i att ta reda på vad denna vill 
eller vad som är bäst för denna. Medborgare i en demokratisk stat ska, 
enligt Dahl, ha lika möjligheter att begrunda eller upptäcka denna vilja. 
Omvänt formulerat så ska det vara svårt att täppa till medlemmarnas 
möjligheter att bilda sig en egen uppfattning.84 För idrottsföreningens del 
handlar kunskapsinhämtningen om att förbättra de sportsliga och ekono-
miska resultaten men också om att försvara demokratiska värden bland 
medlemmarna. Kunskaper om hur man ska träna har nästan alltid varit 
aktuella i den moderna idrotten.85 Inbäddat i dessa ligger också föreställ-
ningar om etik eller värdegrund. 

Att få igenom sin röst eller att bli vald handlade dock inte enbart om att 
äga rätt typ av kunskap och förståelse. Det är också viktigt att kunna för-
medla sitt budskap på ett ändamålsenligt sätt. Detta kan göras på flera 
olika vis. Retorik, härskartekniker av olika slag, sociala nätverk och andra 
typer av strategier kan i sin tur resultera i inflytande och makt i till exem-
pel en förening. (Detta kan också ligga till grund för att människor röstar 
”fel”.) Inflytandet handlar också om makt och utspelar sig på flera nivåer. 
Framförallt ska medlemmarna ges möjlighet att kontrollera dagordningen. 
Med Dahls ord: ”Demos måste ha exklusiv möjlighet att bestämma hur 
ärenden skall föras upp på den demokratiska beslutsprocessens dagord-
ning.”86 Detta betyder att medlemmarna alltid ska ha ’sista ordet’ och vara 
suveräna i förhållande till de förtroendevalda. Beslut kan förstås delegeras 
hierarkiskt men medlemmarna ska då ha rätt att återkalla beslutsrätten. 

Deltagande och inkludering 
Att rösta, utnyttja sina kunskaper och söka inflytande i en förening är i sig 
olika former av deltagande och inkludering. Idealet är, som visats ovan, 
att ge alla medlemmar lika möjlighet till deltagande oavsett bakgrund 

                                                        
83 Dahl (2002) s. 13 f. 
84 Dahl (2002) s. 173 ff. Se även Christesen (2012) s. 13 som använder en snarlik 
jämlikhetsdefinition. 
85 Jfr Yttergren, L. (2012) Träna är livet : träning, utbildning och vetenskap i 
svensk friidrott, 1880–1995. 
86 Dahl (2002) s. 177. 
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enligt devisen om en ’idrott åt alla’. Hur denna delaktighet såg ut i prak-
tiken är (den demokratiska) frågan. Det är rimligt att tänka sig att de med-
lemmar som presterade bäst resultat uppmuntrades mer än andra till att 
vara med i verksamheten. Samtidigt är det här viktigt att komma ihåg att 
medlemmarna var en viktig resurs för föreningen. Inkludering av stora 
mängder medlemmar kunde både stärka ekonomin och chanserna till 
sportsliga framgångar. 

Robert A Dahl benämner denna dimension effektivt deltagande och för 
resonemanget till ett demokratiskt beslutande. Dahl understryker att alla 
medborgare ska ha lika rätt att uttrycka vilket avgörande beslut de före-
drar. Detta betyder att föreningen har att ta lika hänsyn till alla medlem-
mars åsikter och frågor som de vill föra upp på dagordningen.87 För att 
koppla detta resonemang till ett mer idrottsligt sammanhang kan Paul 
Christesen citeras: 

When participation is maximized, participants have control over their own 
activity, and competitive axcesses are curbed, sport can realize its potential 
to be a school for democracy.88 

Deltagandet och delaktighet är, liksom övriga demokratiska kriterier, 
viktiga i idrottens demokratiskola. I en vidare betydelse handlar både del-
tagande/delaktighet och inkludering/exkludering om att tillhöra en mer 
eller mindre uttalad identitetsnorm, ett demos. Funktionshindrade är till 
exempel inte välkomna i de ”vanliga” friidrottstävlingarna eller olympiska 
spel. På samma sätt kan idrottens köns- och åldersuppdelningar förstås. 
Män och kvinnor, seniorer och ungdomar tävlar åtskilda utifrån idealet 
om att skapa så lika möjligheter till framgång som möjligt för deltagarna. 
Uppdelningen motiveras alltså av demokratiska rättviseskäl men kan 
också tolkas som stigmatiserande.89  

Idealet om allas rätt att deltaga riskerade med andra ord att möta prak-
tiska hinder. Detta fenomen gällde förmodligen även idealen om medlem-
mars rätt till lika rösträtt, kunskapsutveckling, inflytande, deltagande och 
rätt att bli inkluderade i föreningens gemenskap. Tillsammans bildar dessa 
dimensioner grundstommen i den ideala föreningsdemokratin. Dimen-
sionerna ingår i en värdegrund med syfte att skapa legitima, rättvisa och 
jämlika villkor mellan medlemmar. Men varje ideal skapar som sagt pro-

                                                        
87 Dahl (2002) s. 170. 
88 Christesen (2012) s. 269. 
89 För vidare diskussion, se t ex Jönsson (2007) s. 83-112. 
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blem i sitt genomförande. Ingen sammanslutning kan förväntas uppfylla 
de fyra demokratidimensionerna helt och hållet. Den perfekta demokratin 
och föreningsdemokratin finns med andra ord inte, den måste ständigt 
försvaras, upprätthållas och utmanas.90 

De fyra dimensionerna skapar ett brett demokratibegrepp. I själva ver-
ket finns det både humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som 
exempelvis utgår från ett betydligt mer avgränsat demokratiperspektiv där 
antingen delaktighet, representativitet eller inflytande operationaliseras. Å 
andra sidan har dessa studier ett helt annat källmaterial och studerar helt 
andra organisationer eller fenomen.91 Demokratiperspektivet är i allra 
högsta grad levande som vetenskapligt analysinstrument men av nödvän-
dighet kommer jag här att koppla det till dess betydelse i en lokal idrotts-
förening. 

Föreningen som horisontell eller vertikal demokratiskola 
I den svenska (och norska) föreningsidrotten har två demokratiska ideal 
varit viktiga. För det första har medlemskapet varit förknippat med de-
mokratiska rättigheter i form av inflytande (rösträtt vid årsmöte), rätt att 
uttrycka sin åsikt och rätt att ställa upp som kandidater till styrelseposter i 
föreningen. För det andra har föreningarna haft rätt att välja representan-
ter till de regionala och nationella nivåerna av rörelsen. Det har skapat 
paraplyorganisationer där gräsrotsnivåns inflytande uppåt i rörelsen har 
säkrats. Samma mönster har påvisats i Norge.92 

Idrottens ideella organisationer bildar tillsammans med andra ideella 
organisationer en viktig del av den demokratiska infrastrukturen i ett land. 
De bidrar till samhället genom att medlemmarna inom föreningslivet ges 
möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter - de får möjligheter att 

                                                        
90 Jfr Dahl (2002) s. 175. 
91 Se t ex Arvidsson, P. (2013) Assessment of participation in people with a mild 
intellectual disability, Baianstovu, R. (2012) Mångfald som demokratins utmaning 
: en studie av hur socialtjänsten som välfärdsbyråkrati och moralisk 
samhällsinstitution förstår och hanterar kulturell mångfald, Folkesson, K. (2012) 
Inkludering, marginalisering, integration? : enskilda medborgares identifikationer 
och kommunalpolitisk utveckling, Yalcin, Z. (2010) Facklig gränspolitik : 
Landsorganisationens invandrings- och invandrarpolitik 1946-2009.  
92 Se bl a Lindroth (1974), Waldahl, R. H. och B. Enjolras (2010) "Democratic 
governance and oligarchy in voluntary sport organisations: the case of the 
Norwegian Olympic Committee and Confederation of Sports" European Sport 
Management Quarterly (vol 10:2). 
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göra sina röster hörda, ha inflytande över verksamheter samtidigt som 
rörelsen i stort för sina medlemmars talan i mer nationella sammanhang.93 

Norska idrottsforskare har emellertid konstaterat att försöken att im-
plementera en demokratisk policy från nationell till lokal nivå är svårt och 
tar lång tid. Glappet är stort och policyn skrivs kanske av heltidsanställda 
tjänstemän medan genomförandet i sin tur förväntas ske av ideellt engage-
rade medlemmar i en lokal idrottsförening med begränsad tid till sitt för-
fogande. Detta gör de ideella ledarna ytterst betydelsefulla. Hur dessa 
uppfattar och praktiserar den demokratiska policyn blir avgörande för 
utfallet. Följden har blivit att demokratiska variationer mellan föreningar 
snarare är regel än undantag.94 

Att förvandla policy till praktik innebär med andra ord en stor demo-
kratisk utmaning. Något tillspetsat formulerat legitimerar de demokra-
tiska idealen idrottsrörelsen medan praktikerna riskerar att underminera 
den. Forskare som bland annat Paul Christesen har dock visat att sport 
kan demokratisera sina utövare och i förlängningen bidra till demokratin 
som samhällsprojekt. I korthet betyder detta att när föreningens verksam-
heter ligger nära de demokratiska idealen sker en sådan demokratisering 
av utövarna. Christesen använder en mer visuell begreppsapparat och 
menar att en sådan förening kännetecknas av en mängd horisontella rela-
tioner. Jämställdhet och allas rätt att deltaga är exempel på horisontella 
verksamheter. Den odemokratiska föreningen däremot, som alltså inte 
bidrar till samhällets demokrati och som inte heller demokratiserar sina 
medlemmar kännetecknas å andra sidan av att vara vertikal, det vill säga 
elitinriktad och hierarkisk. Denna typ av sport eller förening är för 
Christesen av föga demokratiskt värde.95 

Den horisontella respektive vertikala idrotten är belysande metaforer 
men framförallt fördjupar Christesen sin analys med hjälp av Robert D 
Putnams idé om det sociala kapitalet. Detta angreppssätt utnyttjas av flera 
forskare och dess innehåll ska nu kortfattat diskuteras.  

                                                        
93 Waldahl och Enjolras (2010) s. 215 f. 
94 För en mer teoretisk introduktion, se t ex Enjolras, B. och R. H. Waldahl (2007) 
"Policy-Making in Sport: The Norwegian Case" International Review for the 
Sociology of Sport (vol 42:2), Skille, E. Å. (2008) "Understanding Sport Clubs as 
Sport Policy Implementers: A Theoretical Framework for the Analysis of the 
Implementation of Central Sport Policy through Local and Voluntary Sport 
Organizations" International Review for the Sociology of Sport (vol 43:2). 
95 Se t ex Christesen (2012) s. 10 och s. 76. 
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Föreningsdemokrati som socialt kapital 

Ideella föreningars betydelse för samhällsdemokratin slogs fast redan av 
Alexis de Tocqueville.96 Ideella föreningar kan i sin tur grovt sett delas in i 
två kategorier. Antingen är deras verksamheter riktade utåt (extrovert) i 
syfte att förändra något i samhället eller så är de riktade inåt (introvert) 
och sysselsatta med en mer eller mindre samhällsfrånvänd aktivitet. Id-
rottsföreningen tillhör framförallt den senare kategorin. Trots detta intro-
verta syfte skapar idrottens föreningsliv en miljö med demokratiska nor-
mer och värderingar som medlemmarna har att rätta sig efter. Å andra 
sidan ska inte den ideella föreningens demokratiskola uppfattas som kon-
stant. Kring sekelskiftet 1900 hade dessa organisationer större betydelse 
för samhället än vad de har idag vilket viss forskning har visat.97 

Ett sätt att förstå demokratins effekter i idrottsföreningen är dess för-
valtande och ackumulerande av socialt kapital. Det sociala kapitalet kan i 
sin tur få positiva effekter på samhällets demokratiska innehåll.98 De flesta 
forskare utgår från statsvetaren Robert Putnams användning av begreppet 
socialt kapital som förstår det ur två perspektiv, bridging eller bonding. 
Bonding handlar om hur föreningsmedlemmar skapar en slags enhet och 
känsla av gemenskap och tillhörighet. Bridging handlar i sin tur om hur 
medlemskapet kan bidra till att skapa nya sociala kontakter utanför denna 
gemenskap. Putnam menar att det framförallt är det aktiva och involve-
rande medlemskapet som får positiva effekter för det sociala kapitalet och 
demokratin i ett samhälle, alltså en kombination av både bridging och 
bonding. Enkelt uttryck så försvagas demokratin i ett samhälle när mäng-
den föreningsmedlemskap minskar.99 

Forskningsområdet kring sport och socialt kapital är omfattande. Det 
finns här inte utrymme att redogöra för allt som skrivits utan endast peka 
på dess huvudsakliga innehåll och resultat. Sportsociologen Chris Auld ger 
en god introduktion kring det sociala kapitalets förmåga i idrottsförening-

                                                        
96 Tocqueville (1898). 
97 Jfr Torpe, L. (2003) "Democracy and Associations in Denmark: Changing 
Relationships between Individuals and Associations?" Nonprofit and Voluntary 
Sector Quarterly (vol 32:3) s. 329 f. 
98 I Danmark har det till exempel under senare tid förts diskussioner om idrottsför-
eningarnas sociala ansvar, Persson, H. T. R. (2008) "Social Capital and Social 
Responsibility in Denmark: More than Gaining Public Trust" International 
Review for the Sociology of Sport (vol 43:1).  
99 Putnam (2001). Christesen (2012) s. 67 tillfogar även ”linking” som ett känne-
tecken för det sociala kapitalet men detta utelämnas här. 
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en i antologin Sport and Social Capital. En viktig demokratisk poäng som 
Auld finner i sin genomgång är att det sociala kapitalet har ”mörka” si-
dor: ”The result is that clubs may be unwelcoming of those that exhibit 
some type of difference to the dominant group...”100 Bilden av ideella för-
eningar som demokratiska ska alltså inte tas för given. I dessa kan alltid 
odemokratiska handlingar och värderingar frodas. Det är svårt, menar till 
exempel sociologerna Peter Kaufmann och Eli A Wolff, att blunda för 
sportens innehåll av sexism, homofobi, rasism och ibland våldsamma 
maskulinitetsfostran.101 Negativa former av socialt kapital kan förekomma 
men är, menar statsvetaren Jan W van Deth, generellt sett sällsynt bland 
europeiska ideella föreningar.102 

De flesta forskare är emellertid överens om att idrotten i föreningsform 
skapar socialt kapital i någon form och idrotten kan på detta sätt betrak-
tas som något positivt för samhället och demokratin.103 Paul Christesen 
kommer fram till samma slutsats i sin undersökning och menar att idrot-
ten framförallt skapar bonding. Denna form av socialt kapital skapar 
starka grupper med tydliga skillnader mellan medlemmar och icke-
medlemmar vilket i sin tur kan ha både positiva och negativa konsekven-
ser. Samarbete, solidaritet och konsensus mellan medlemmarna är ett an-
nat kännetecken för denna kapitalform.104 För svenskt vidkommande har 
sportforskaren Kevin Brown jämfört svenskt och australiensiskt idrottsliv 
och dess sociala kapital med andra typer av organisationsmedlemskap. 
Medlemmar i idrottsföreningar (eng. sports-/recreation organizations) 
uppvisade en signifikant högre nivå av socialt kapital än andra typer av 
                                                        
100 Auld, C. (2008) "Voluntary sport clubs: The potential for the development of 
social capital" i Sport and social capital (Ed. M. Nicholson och R. Hoye) s. 155. 
Auld hänvisar här till Tonts, M. (2005) "Competitive sport and social capital in 
rural Australia" Journal of Rural Studies (vol 21:2). 
101 Kaufman, P. och E. A. Wolff (2010) "Playing and Protesting: Sport as a Vehicle 
for Social Change" Journal of Sport & Social Issues (vol 34:2). 
102 Se t ex van Deth, J. W. (2010) "Participation in Voluntary Associations: Dark 
Shades in a Sunny World?" American Behavioral Scientist (vol 53:5) s. 647 ff. 
103 Jarvie, G. (2003) "Communitarianism, Sport and Social Capital: Neighbourly 
Insights into Scottish Sport" International Review for the Sociology of Sport (vol 
38:2), Kobayashi, T. et al (2013) "Football ‘wantok’: Sport and social capital in 
Vanuatu" International Review for the Sociology of Sport (vol 48:1), Spaaij, R. 
och H. Westerbeek (2010) "Sport business and social capital: a contradiction in 
terms?" Sport in Society (vol 13:9), Zakus, D. et al (2009) "Social capital in 
Australian sport" Sport in Society (vol 12:7). 
104 Christesen (2012) s. 76. 
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organisationsmedlemmar.105 I en statistisk genomgång finner de brittiska 
idrottsforskarna Emily Keaney och Liam Delaney ett samband mellan 
sporten och demokratiseringen (i form av socialt kapital) i samhället: 

…[P]articipation in sport and social capital are linked. There are very 
strong correlations between a nation´s level of sports membership and the 
levels of social trust and well being.106 

Å andra sidan kan inte generella slutsatser dras av dessa idrottspositiva 
undersökningar.107 Putnams resultat har också mött kritik från bland an-
nat de norska forskarna Dag Wollebæk och Per Selle.108 Medlemskapet i 
sig, oavsett om det är passivt eller aktivt, har visat sig öka medlemmens 
engagemang, sociala tillit och civila kompetens. Idrottssociologen Ørnulf 
Seippel menar, precis som Christesen, att idrotten i allmänhet och idrotts-
föreningar i Norge i synnerhet är mer framgångsrika på bonding och me-
nar att idrottens medlemmar har ett svalt intresse av att påverka samhället 
och etablera kontakter utanför idrottssamhället.109 

Med andra ord är det sällan som en ideellt aktiv idrottsledare samtidigt 
är fritidspolitiker. Ett problem med Putnams begrepp är att det är alltför 
kvantitativt. Läsaren vill veta vad som mer kvalitativt utmärkte det sociala 
kapitalet och dess förändringar. Det är viktigt att ha idrottsrörelsens man-
liga dominans och idrottsutövandets inneboende strävan efter segrar som 
en slags bakgrundsfond i förståelsen av det sociala kapitalets innehåll. 

                                                        
105 Brown, K. (2008) "Community Sport/Recreation Members and Social Capital 
Measures in Sweden and Australia" i Sport and social capital (Ed. M. Nicholson 
och R. Hoye). 
106 Delaney, L. och E. Keaney (2005-12) "Sport and Social Capital in the United 
Kingdom: Statistical Evidence from National and International Survey Data" 
http://www.social-capital.net/docs/file/sport%20and%20social%20capital.pdf s. 
32. Hämtad 2013-10-18. 
107 ”There is… still no coherent body of argumentation that specifies, in a clear 
and concincing fashion, the mecanisms by means of which sport might foster de-
mocratization on a societal level.” Christesen (2012) s. 65. 
108 Wollebæk, D. och P. Selle (2002) "Does Participation in Voluntary 
Associations Contribute to Social Capital? The Impact of Intensity, Scope, and 
Type" Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (vol 31:1), Wollebæk, D. och P. 
Selle (2002) "Passive Support: No Support at All?" Nonprofit Management and 
Leadership (vol 13:2)). I förordet till Putnam (2001) tar Bo Rothstein och Olof 
Petersson också upp en del av kritiken. 
109 Christesen (2012), Seippel (2005) och (2008). 
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Det råder stor samstämmighet om att idrott i allmänhet bidrar till ökat 
intresse för fysisk aktivitet och till ökad folkhälsa men ur ett mer politiskt 
perspektiv är det otydligare vad idrottsföreningens demokrati bidrar med i 
samhället. Faktum är att forskning visar att idrottsföreningar och dess 
medlemmar inte alls tycks vara politiskt aktiva i betydelsen oppositionella 
eller samhällsorienterade. Forskning visar också att sportföreningens med-
lemmar, i förhållande till andra ideella föreningsmedlemmar, är de minst 
aktiva i andra typer av föreningar. Sportföreningens medlemmar sysslar 
kort sagt med och är intresserade av sport och inget annat.110 

Idrotten bryter här ett mönster. Inom internationell (och svensk) forsk-
ning finns resultat som pekar på att ideellt medlemsengagemang tenderar 
att leda till ökat politiskt deltagande och tilltro till demokratin (eng. satis-
faction with democracy). Det var i korthet ideellt engagerade människor 
som genom de traditionella folkrörelserna byggde visioner om det svenska 
samhället. Genom sitt medlemskap blev många män också synliga och 
därmed mer frekvent tillfrågade om politiskt deltagande.111 

Att engagemang och deltagande hänger ihop är föga förvånande. Sam-
tidigt väcker detta frågan om ett medlemskaps mer kvalitativa innehåll. 
Antalet medlemmar i RF ökade under större delen av 1900-talet men 
denna medlemsstatistik avslöjar inte mer kvalitativa faktorer av medlem-
skapets innehåll och konsekvenser för till exempel ett vidare samhälls-
engagemang. Statistiken säger inte heller något om idrottens homogena 
gruppsammansättning i förhållande till andra ideella föreningar.112 Ørnulf 
Seippel har också visat att idrottsföreningar har en sämre förmåga att 
skapa socialt kapital om inte medlemskapet kombineras med andra före-
ningsmedlemskap.113 

Även om idrottsföreningarna inte lärde ut traditionell politisk kunskap 
eller teori så kan till exempel sociala färdigheter som laganda och uppnå-
endet av egna personliga målsättningar ses som användbara demokratiska 

                                                        
110 Ibsen, B. och Ø. Seippel (2010) "Voluntary organized sport in Denmark and 
Norway" Sport in Society (vol 13:4) s. 596 f. 
111 För en översikt se Quintelier, E. (2008) "Who is Politically Active: The Athlete, 
the Scout Member or the Environmental Activist? Young People, Voluntary 
Engagement and Political Participation" Acta Sociologica (vol 51:4) s. 355 f, 
Norberg, J. R. (2004b) Idrotten i den ideella sektorn : en kunskapsöversikt, van 
Deth (2010) s. 652 f och Vogel et al (2003). 
112 Se t ex Quintelier (2008) s. 358. 
113 Seippel, Ø. (2006) "Sport and Social Capital" Acta Sociologica (vol 49:2). 



DANIEL ALSARVE	 I ständig strävan efter framgång?  49 
  

eller sociala kapital som i sin tur var nyttiga i samhället.114 I jämförelse 
med till exempel kultur- eller hjälporganisationer tycks dock idrotts-
föreningen vara mindre framgångsrik i att bidra till samhällets bästa. 
Detta kan i sin tur förklaras av att idrottsföreningens främsta målsättning 
är expressivt eller nöjesorienterat medan en hjälporganisations syfte är 
mer extrovert och samhällsfokuserat.115 

Sportens betydelse och roll som samhällsförändrare är ett spännande 
område i sig men det finns inte här möjlighet att fördjupa denna diskuss-
ion. Hur samhället respektive sporten kan påverka varandra utvecklas 
vidare av bland annat Paul Christesen. Det kan dock vara värt att betona 
att idrotten kan utnyttjas i fler syften än demokratins. Idrotten var ju po-
pulär i Hitlers Tyskland och Stalins Sovjetunionen utan att dessa stater 
påverkades i demokratisk riktning.116 Argumenten för manlig ungdomsid-
rott var nästan identiska här trots de totalitära regimerna.117  

Det kan konstateras att sporten kan förändra enskilda människors liv, 
skapa symboliskt viktiga förändringar samt fungera som en bidragande 
förändringsfaktor i samhället. Framförallt har sporten en transnationell 
karaktär som gör att sportens ”språk” kan förstås av flera olika samhällen 

                                                        
114 Jfr Stoll, M. A. (2001) "Race, Neighborhood Poverty, and Participation in 
Voluntary Associations" Sociological Forum (vol 16:3) s. 531 f. Se även Persson 
(2008) s. 43. 
115 Quintelier (2008) s. 365 f.  
116 Bonde, H. (2009) "Dansk idraet og den nazistiske udfordring i 1930'erne" 
Forum for Idræt, Historie og Samfund 'OL, politik og sport' (vol 1:1), Christesen 
(2012) s. 2, Jarvie, G. (2007) "Sport, Social Change and the Public Intellectual" 
International Review for the Sociology of Sport (vol 42:4) s. 411 f, Gems, G. R. 
(2010) "The Political Uses of Sport by the United States" Forum for Idræt, 
Historie og Samfund 'Sport and Development' (vol 1:1), Hansen, J. (2009) "OL i 
Beijing – markedskræfternes sejr over moralen!" Forum for Idræt, Historie og 
Samfund 'OL, politik og sport' (vol 1:1) Kaufman, P. (2008) "Boos, Bans, and 
Other Backlash: The Consequences of Being an Activist Athlete" Humanity and 
Society (vol 32:3), Kaufman och Wolf (2010). 
117 År 1951 ansågs till exempel idrotten skapa en hälsosam, fosterlandsälskande, 
fysiskt och psykiskt stark människa som kunde arbeta och försvara ’freden’ enligt 
östtyska dokument. Se Applebaum, A. (2012) Iron Curtain : the crushing of 
Eastern Europe 1944-56 s. 326 f. 
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i det globala samhället.118 Det är alltså ingen slump att sporter som fotboll 
har använts i diverse demokratiprojekt.119 

Föreningsdemokratins innehåll har samtidigt lättare att försvaras i en 
ideell förening jämfört med i till exempel ett företag. Ett företag eller ett 
aktiebolag agerar främst utifrån en ekonomisk vinstmaximeringskalkyl 
(även om demokratiska frågor rimligtvis existerar i företagsorganisation-
en). Frånvaron av pengar kan alltså uppfattas som en demokratisk fördel 
men den ideella föreningen är samtidigt beroende av pengar. Den ideella 
föreningen, med begränsad tillgång till pengar och avlönad personal, kan 
på detta sätt sägas vara mer beroende av ett väl fungerande socialt kapital 
än ekonomiskt kapital.120  

Dessutom behöver inte nödvändigtvis de föreningsdemokratiska frågor-
nas prioritet vara centralt för en sportförening. Det kan vara så att före-
ningsdemokratin formas efter konkurrenslogiken eller den ekonomiska 
effektivitetens beslutsvägar och frågor om gemenskap, mångfald och 
andra värden riskerar kanske att få en underordnad betydelse. Tomas 
Peterson har här visat att elitsatsning, ekonomisering och marknadsan-
passning av den ideella organisationen blev ett demokratiskt problem 
framförallt efter avamatöriseringen 1967.121 I nästa avsnitt utvecklas detta 
resonemang kring demokratins hotbilder i föreningens vardag. 

Föreningsdemokrati i praktiken - legitimitet, effektivitet och illusio 

Den demokratiska styrningen har varit viktig för RF:s legitimitet och ef-
fektivitet. Men en lång tradition av forskning visar att ideella organisa-
tioner tenderar att styras via en slags oligarki där ett fåtal medlemmar i 
toppen i praktiken sätter de enskilda medlemskapens inflytande ur spel. Ju 
större föreningen blir desto vanligare är detta fenomen. Dessutom vill 
ledarna gärna stanna på sina positioner eftersom detta ger prestige och 
andra förmåner. Samtidigt, vilket måste tilläggas, bidrar passiva medlem-
mar till att reproducera denna maktordning.122 

                                                        
118 Jarvie (2007) s. 415 f. 
119 Se t ex Cross Cultures Project Association "Open Fun Football Schools" 
http://ccpa.eu besökt 2013-06-05. 
120 Se t ex Seippel, Ø. (2008) "Sports in Civil Society: Networks, Social Capital 
and Influence" European Sociological Review (vol 24:1) s. 71. 
121 Peterson (1989) och (2002). 
122 Waldahl och Enjolras (2010) s. 216. 
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Att det sociala kapitalet innehåller dimensioner av prestige och andra 
förmåner är viktigt att betona men avslöjar samtidigt en brist i en alltför 
snäv förståelse av begreppet. Det sociala kapitalet hängde med andra ord 
samman med det ekonomiska vilket varit en bärande grund i sociologen 
Pierre Bourdieus arbeten. Bourdieu har på olika håll byggt upp en teori 
kring olika kapitalformer (ekonomiska, sociala, kulturella eller symbo-
liska). Dessa är i korthet relationellt sammanflätade där till exempel ett 
framgångsrikt socialt kapital kan underlätta för att ackumulera ekono-
miskt kapital.123 Sportföreningen kan i sin tur ses som en organisation på 
ett fält. Ett fält kan med breda penseldrag beskrivas som ett relativt själv-
ständigt system av relationer mellan människor och organisationer som 
kämpar om något för dem gemensamt.124 

Hur hänger då fält och kapital samman med föreningsdemokratin? Jo, 
fältets och de fältspecifika kapitalens utformning skapar tillsammans vill-
koren för föreningsdemokratins praktik. På sportfältet sker kamper om 
värden som individer eller organisationer på fältet upplever som attraktiva 
och värda att kämpa om. Konkurrenslogiken är, med Jan Ove Tangens 
ord, den fundamentala koden på sportfältet. Kort sagt, om tävlandet togs 
bort eller förbjöds så skulle sportfältet upphöra att existera.125  

Föreningen förmåga att använda sitt samlade kapital (alltså både det 
ekonomiska, sociala med mera) sätter upp villkoren för föreningens fram-
gångsmöjligheter. Därmed också sagt att föreningens position på sportfäl-
tet är långt ifrån slumpmässigt utkastad. Positionen kan ses som ett kvitto 
på föreningens framgångar och dess förmåga att omsätta kapitalinnehav i 
praktik. En serietabell avslöjar med andra ord en av fältets hierarkier som 
i sin tur är resultatet av en historisk process. Viljan att nå sportsliga fram-
gångar och tron på dessa som viktiga (vilket Bourdieu kallar illusio) är en 
av idrottens centrala drivkrafter och handlar om att utnyttja sina samlade 
kapitalformer på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Intensiteten i före-
ningens strävan efter segrar kan dock bli problematisk. Betydelsen av en 
stark gemenskap, att ha kul tillsammans kan vara viktigare än viljan att 
vinna. Med andra ord blev det viktigt hur styrelsen prioriterade sina resur-
ser då en hårt driven effektivitets- och framgångssträvan kunde riskera 

                                                        
123 Bourdieu, P. (1997) "The Forms of Capital" i Education : culture, economy, 
and society (Ed. A. H. Halsey). 
124 Bourdieu , P. (1989) "Social Space and Symbolic Power" Sociological Theory 
(vol 7:1) s. 14-25. 
125 Tangen (2004) s. 76. 
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gemenskapen. Bourdieu menar vidare att ett fungerande kapital tillerkänns 
värde av aktörerna. Exakt vad som tillskrivs värde kan variera och för-
ändras men Bourdieus utgångspunkt är att vissa fältspecifika kapital 
tillerkänns mer värde än andra.126 I föreningens strävan efter att erövra 
och förvalta olika kapital kunde prioriteringsdilemman uppstå. Att vårda 
föreningsdemokratin riskerade kort sagt att ibland minska den sportsliga 
konkurrenskraften eller skapa ”onödiga” ekonomiska utgifter. 

Bourdieu är långt ifrån ensam om dessa tankebanor. Strävan efter att 
försöka vårda och förvalta i princip alla möjliga kapitalformer i förening-
en kallas inom sport management för ’Total Quality Management’ 
(TQM). Målet med TQM är att maximera möjligheterna att realisera 
föreningens målsättningar.127 (Men i praktiken kan detta bli en omöjlig 
uppgift.) En viktig fråga inom sport management-forskningen har varit att 
identifiera de mest värdefulla fältspecifika kapitalen i syfte att skapa kun-
skap om hur klubbar på mest effektiva sätt kan nå framgångar, även med 
knappa resurser. I denna forskningstradition brukar organisationens sam-
lade kapitalvolym benämnas organisationskapital. Organisationskapitalet 
sammanfattar alltså organisationens samlade kontaktnät, dess anpass-
ningsförmåga, flexibilitet och dess medlemmars sammanlagda förmåga att 
dra nytta av eller distribuera resurser i syfte att uppnå resultat och verk-
samhetsmål. Här bildar de finansiella kapaciteterna någon form av bas.128 

Nu skiljer sig Putnams, sport managementforskningens och Bourdieus 
kapitalbegrepp åt en del. Putnam saknar stora delar av det större teori-
bygge som framförallt kännetecknar Bourdieus arbete men som även sport 
managementforskningen visar ambitioner på att ha. Det finns i sin tur 
flera skillnader mellan denna eller snarare dessa traditioner och Bourdieus 
där framförallt kunskapssyftet kan belysas här. TQM:s kunskapsmål 
handlar om att ge (idrotts)organisationer så effektiva organisationsstruk-
turer och beslutsunderlag som möjligt i dess strävan efter framgång vilket 

                                                        
126 Bourdieu, P. (2000) Konstens regler : det litterära fältets uppkomst och struktur 
(J. Stierna Sv övs). 
127 Se t ex Knop, P. D. et al (2004) "Quality Management in Sports Clubs" Sport 
Management Review (vol 7:1). 
128 Wicker och Breuer (2011) s. 189 ff. Wicker och Breuer utgår från en mer över-
gripande teori Resource Dependency Theory. Organisationens infrastrukturella 
kapital tolkar Wicker och Breuer som föreningens förmåga att använda datorer, 
databaser och annan informationsteknologi men här ingår även föreningens övriga 
hjälpmedel. Forskningens syfte är delvis normativt eftersom den också syftar till att 
ange riktlinjer för föreningarnas handlingsmönster. 
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får ses som en slags handlingsnormativ målsättning. Bourdieu undersöker 
historien och samtiden och undviker i stor utsträckning att dra upp riktlin-
jer för hur vi bör agera i framtiden. Kort sagt undersöker Bourdieu hur 
agenter har agerat medan managementforskaren intresserar sig för hur 
agenter bör agera.  

Till skillnad från Putnams begrepp blir socialt kapital, för Bourdieu, en 
del i ett större teoribygge. Detsamma gäller illusio. Det kan användas för 
att förklara viljan till självförbättring hos den enskilde (individuellt) och 
hur den sportsliga segern tillskrevs värde av föreningen (kollektivt) vilket i 
sin tur smittade av sig i synen på träning, kosthållning eller skötsamhet. 
Vilja att kämpa för segrar blir en investering i fältets verksamheter och 
bidrar samtidigt till att reproducera fältets existens. Ur ett större perspek-
tiv skapar nämligen en utövares hängivenhet, tillgivenhet och uppoffrande 
livsstil i sportens namn en fundamental beståndsdel i fältets existens. Om-
vänt formulerat så hotas fältets existens om utövarnas tilltro till konkur-
renskoden försvagas.129 

Bourdieu har utvecklat sin begreppsapparat genom analyser av det 
franska litteraturfältets uppkomst, det akademiska fältet men även app-
licerat dem på sporten värld. Med andra ord skulle vi här kunna koppla in 
fler begrepp ur hans arsenal (habitus, doxa m fl) men jag ser här ingen 
anledning till detta. Poängen med användningen av fält, kapital och illusio 
här är att signalera att varje handling och beslut inom föreningen fick 
konsekvenser för andra delar av organisationen och i mer abstrakta termer 
även för hela sportfältet. Sålunda kan vi med hjälp av Bourdieu utgå ifrån 
att ekonomiska beslut fick sociala konsekvenser och att förändringar inom 
till exempel det materiella beståndet kunde förändra föreningens idéer och 
självbild.130 

                                                        
129 Viljan att tävla är, åtminstone enligt Tomas Peterson, starkare än viljan till 
demokratiska handlingar och är i själva verket det som lockar barn och ungdomar 
till sporten. Föreningsdemokratin utövar inte samma lockelse. Tävlingsmomentet 
kan ses som verksamhetens livsnerv och kan inte helt självklart kombineras med 
bredd- och jämlikhetsmålen i föreningsdemokratin. Peterson (2002), SOU 2008:59 
s. 193 f. Illusio är på många sätt ett intressant fenomen och tolkas här som den 
insats som får fältets aktörer att, genom en engagerad handling, bryta mot likgil-
tigheten vilket i sin tur gör aktörer benägna att uppleva sporten eller konstskap-
ande som viktigt. Bourdieu ser illusio som den grundläggande förutsättningen för 
själva spelet, som samtidigt blir en produkt av själva spelet. Bourdieu (2000) s. 330 
ff. 
130 Jfr Bourdieu (2000). 
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En viktig egenskap hos det svenska sportfältet har varit att aktörernas 
arbete och engagemang (och deras illusio) länge, och till största delen fort-
farande, har genomförts ideellt. Amatörreglerna förstås då som en institu-
tionalisering av det ideella arbetets betydelse. Med Bourdieus ord så inne-
höll sportfältets illusio ett symboliskt snarare än ekonomiskt kapitalmotiv. 
Drivkraften för engagemanget var med andra ord inte primärt pengar utan 
att få ta del av föreningens gemenskap och med hjälp av amatörreglerna 
kunde de ekonomiska kapitalverksamheterna hållas i schack. Tätt kopplat 
till det ideella engagemanget fanns också värderingar och ideal där till 
exempel nöjesorienterad idrott nedvärderades. Detta visades i föregående 
kapitel. Det ideella engagemanget kunde växa sig starkt men var samtidigt 
oförutsägbart. Medlemmarna kunde när som helst avsäga sig alla uppdrag 
hur framgångsrikt de än utfört sina plikter. Efter 1967 förändrades sedan 
föreningarnas förutsättningar för att kunna anställa personal och spelare. 
Detta bör också ha förändrat inställningen till det ideella arbetet och i 
slutändan kanske även fältets illusio, alltså idrottsutövarnas drivkrafter. 
Förändringen påverkade de demokratiska praktikerna i föreningen men 
området är relativt outforskat. Låt oss därför rikta fokus mot det ideella 
arbetets kännetecken och dess betydelse i mer demokratiska termer. 

Det ideella arbetet som fältspecifikt kapital 

Det ideella arbetets innehåll, ideologi och funktion i svensk idrottshistoria 
är inte tillräckligt utredd.131 Det ideella arbetet tolkas inom idrottsorgani-
sationsforskningen som ett slags socialt kapital och en organisations för-
måga att skapa volontärer. Men det ideella arbetet, menar jag, måste ses 
som något mer än enbart ett socialt kapital då det inom RF har blivit en 
central ingrediens i folkrörelseretoriken. Det ideella arbetet var med andra 
ord något ”ädelt” kanske till och med ädlare än det avlönade arbetet. 
Under amatörepoken var det dessutom förbjudet att tjäna pengar och det 
finns all anledning att tro att denna misstänksamma inställning till avlö-
nade positioner levde kvar inom idrotten efter avskaffandet av amatörbe-
stämmelserna. Det ideella arbetet var inte heller något unikt för svensk 
idrottsrörelse. Även i Norge, Danmark, Canada, Tyskland, Belgien, Grek-
land, Australien och i flera andra länder har sporten, historiskt sett, admi-
nistrerats via ideella föreningar. Vad som kännetecknar dessa så kallade 

                                                        
131 Norberg (2004a) s. 12. 
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’voluntary or non-profit sports clubs’ jämfört med till exempel företag är 
dock omtvistat inom detta forskningsområde.132 

Det ideella arbetet har alltså varit regel snarare än undantag inom idrot-
ten och är det fortfarande, även om antalet avlönade positioner onekligen 
har ökat. Att arbeta ideellt är ett uttryck för oegennytta och kan förstås 
som ett uttryck för föreningens och medlemmarnas hängivenhet. Men en 
sådan altruistisk handling kunde i sin tur vidga vänskapsförrådet och i 
slutändan vara en egennyttig handling. En annan viktig egenskap hos o-
egennyttan var att den innehöll en kollektiv solidaritetsprincip som i en 
förening kunde uttryckas genom att överskottet från en sektion betalade 
en annan sektions underskott.133 Detta kunde i slutändan hela föreningen 
tjäna på. De enskilda sektionernas särintressen skulle alltså inte vara större 
än föreningens intresse av att vara en homogen enhet. 

Å andra sidan ska inte skillnaderna mellan den ideella och kommersiella 
organisationen överdrivas.134 Även om den ideella föreningen inte har som 
primärt mål att maximera profiten så kan den förstås gå med vinst. Den 
ideella föreningen får dock inte betala ut ekonomisk vinst till sina med-
lemmar i form av lön. Men medför då löneförbudet något mer konkret? I 
artikeln "The Role of Nonprofit Enterprise" finner organisationsforskaren 
Henry Hansmann att denna princip skapade en mindre vaksam attityd 
gentemot det ekonomiska flödet i den ideella organisationen. Hansmann 

                                                        
132 Se t ex Kriemadis, T. och E. Theakou (2007) "Strategic planning models in 
public and non-profit sport organizations" Choregia - Sport Management 
International Journal (vol 3:2), Wicker och Breuer (2011). Historikern ställs inför 
ett svårlöst problem eftersom det ideella arbetet inte gav samma avtryck i organi-
sationen som ett (löne)arbete. 
133 Hansmann, H. B. (1980) "The Role of Nonprofit Enterprise" The Yale Law 
Journal (vol 89:5) s. 838 ff. Thiel, A. och J. Mayer (2009) "Characteristics of 
Voluntary Sports Clubs Management: a Sociological Perspective" European Sport 
Management Quarterly (vol 9:1) s. 82. Se även Wicker och Breuer (2011) s. 189 
och Hossein, E. et al (2011) "Compressive Review of Organizational Effectiveness 
in Sport" Choregia - Sport Management International Journal (vol 7:1) s. 16. 
134 Baruch, Y. och N. Ramalho (2006) "Communalities and Distinctions in the 
Measurement of Organizational Performance and Effectiveness Across For-Profit 
and Nonprofit Sectors" Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (vol 35:1) s. 43 
ff. Här menar författarna att ”for-profit organizations” inte skall tolkas som ”for-
profit only”. 
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konstaterar också att ideella organisationer är mindre benägna att elimi-
nera onödiga utgifter i jämförelse med affärsorganisationer.135 

Det ideella, fältspecifika kapitalet får alltså konsekvenser för attityden 
till det ekonomiska kapitalet. Den affärsmässiga verksamheten kan sägas 
ha en större vaksamhet och kontroll över ekonomiska transaktioner 
(kostnadseffektivitet).136 En annan skillnad mellan företaget och den ide-
ella föreningen gäller dels beslutsfattandet, dels kompetenskraven. I den 
ideella föreningen saknas som regel en VD och antingen krävs kanske att 
hela styrelsen står bakom ett beslut eller att ett arbetsutskott, bestående av 
till exempel ordförande, kassör och sekreterare, fattar beslutet. Den ideella 
styrelsens representanter väljs i demokratiska val och därmed, vilket 
sportorganisationsforskarna Ansgar Thiel och Jochen Mayer understryker, 
är kompetenskraven inte lika hårt drivna som i det regelrätta företaget.137 

En viktig förändring som Thiel och Mayer identifierar är den ökade till-
tron till organisationsstyrning via avlönad arbetskraft. Denna anses vara 
mer måluppfyllande, kontrollerbar och därmed mer effektiv i jämförelse 
med den traditionella sportklubbens ideella kompetens. Den avlönade 
arbetskraften anses helt enkelt utföra ett bättre arbete men innebär också 
indirekt att medlemmarnas funktion och deras ideella engagemang under-
ordnas. Hängivenheten riskerar därmed att gå förlorad och i förlängning-
en kan tilltron till den avlönade arbetskraften komma att skapa regelrätta 
arbetsgivare- och arbetstagarrelationer mellan styrelsen och de anställda 
spelarna eller tränarna.138  

Detta har egentligen redan skett i svensk herrelitfotboll. Publiken blir i 
detta sammanhang snarare att betrakta som kunder med krav på bekväm-
lighet och underhållning. På sikt kan detta också förändra föreningens 
självbild och syfte, den ideellt drivna föreningen blir ett företag.139 

De ekonomiska målen om effektiv organisationsstyrning tycks inte ha 
varit helt kompatibla med idrottsorganisationens föreningsdemokratiska 

                                                        
135 Hansmann (1980) s. 878. Hansmann refererar till Alchian, A. A. och H. 
Demsetz (1972) "Production, Information Costs, and Economic Organization" 
The American Economic Review (vol 62:5). 
136 I sin studie av ÖSK:s bolagisering och dess konsekvenser visar Tommi Uksila 
och Thomas Norman att bolagsrepresentanterna ansåg att det vara svårare att 
kontrollera och ställa krav på den ideella personalen jämfört med den avlönade 
och anställda. Norman och Uksila (2012) s. 27. 
137 Thiel och Mayer (2009) s. 90. 
138 Se t ex Andersson (2011), Peterson (1989), Sund, B. (2003-06-06) och (2007). 
139 Thiel och Mayer (2009) s. 81 f och s. 84. 
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strävan bestående av ideellt arbete, betydelsefulla och nära medlemsrela-
tioner där statliga och kommunala bidrag har varit viktiga inkomstkällor. 
Det går helt enkelt inte att ställa samma demokratiska krav på ett företag 
som på en ideell, bidragstagande förening. 

Avslutningsvis vill jag peka på den inom sport management-forskningen 
ofta förbisedda genusaspekten som villkor för det ideella arbetets effektivi-
tet och måluppfyllelse. Pamela Wicker har tillsammans med Christoph 
Breuer och Tassilo von Hanau studerat betydelsen av kvinnligt ledarskap i 
tyska sportorganisationer. Bristen på kvinnlig representation inom spor-
ten, på såväl aktiv som administrativ nivå, är sedan länge identifierad. Den 
fråga som här studeras är på vilket sätt ett ökat kvinnligt deltagande skulle 
kunna vara fördelaktigt för sportslig framgång. Organisationernas upp-
levda problem var, visar det sig, signifikant färre och mindre allvarliga i 
föreningar med många kvinnliga medlemmar och styrelseledamöter.140 

Nu behöver inte betydelsen av kön avgränsas till kvinnors effekt på le-
darskap och stämning i en klubb utan (re)produktionen av den manliga 
dominansen kan också analyseras. Förståelsen av maskulinitetens manus 
är central för förståelsen av organisationens föreningsdemokrati i prakti-
ken och även det sociala kapitalets innehåll. Nu ska blicken riktas till 
denna aspekt av föreningslivet. 

Den manliga dominansen i föreningens demokrati 

Den demokratiskt valda styrelsen är en förutsättning för den demokratiska 
beslutsvägen i den ideella föreningen. Den manliga dominansen är emeller-
tid ett konkret uttryck för demokratins motsägelsefullhet. I den historiska 
kontexten framkommer att flera idrottsklubbar var styrda av en domine-
rande, manliga ledare – en patriark eller pamp.141 

I min förståelse av kön kommer jag här att luta mig mot Pierre Bourdi-
eus maskulinitetsanalys i Den manliga dominansen och genusvetaren R W 
Connells arbete i Maskuliniteter. Sammantaget förstås manligheten som 
ett maktbegrepp där identitetsidealet eller manuset både implicit och ex-
plicit uttrycktes på sportens fält. Manuset har sedan reproducerats åter-
kommande i form av könsuppdelning, benämningar som ‘fotboll’ och 
‘damfotboll’ med mera. Detta har fått demokratiska konsekvenser. Man-

                                                        
140 Wicker, P. et al (2012) "Gender Effects on Organizational Problems—Evidence 
from Non-Profit Sports Clubs in Germany" Sex Roles (vol 66:1-2). 
141 Ericsson (2004) och (2013). Till saken hör också att RF gärna undanhåller 
dessa patriarker i sin självbeskrivning. 
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ligheten kunde också manifesteras i idrottsliga förebilder. Dessa förebilder 
tog plats inför sina medtävlare men också inför en åskådarskara och se-
dermera mediekonsumenter. Både Bourdieu och Connell menar också att 
maskulinitetens definitioner är djupt insnärjda i samhällets institutioner 
och ekonomiska strukturer.142 Att konkurrenslogiken sorterar mäns och 
kvinnors prestationer i en hierarki kan ur ett demokratiskt perspektiv 
tyckas problematiskt. Den enskilda föreningens möjligheter att förändra 
detta manliga manus är och var dock mycket begränsade. 

Detta resonemang väcker frågan om vilket ansvar sporten i allmänhet 
och till exempel en förening i synnerhet har när det gäller reproduktionen 
av en manlig hegemonisk maktordning. Genushistorikern Varda Burstyn 
är inne på en liknande tanke och menar att sporten fungerar som en slags 
mansklubb i syfte att konsolidera manlig dominans. Burstyns poäng är att 
sporten bidrar till att befästa det manliga privilegiet i samhället (vilket i sin 
tur kan relateras till manliga undertexter i termer av medborgarskap och 
nationell identitet).143 

Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig sportforskning har demo-
kratifrågor kopplade till kön blivit ett allt frodigare forskningsfält. Utifrån 
den politiska filosofen Nancy Frasers arbeten har till exempel idrottssocio-
logen Ann Travers studerat den manliga dominansen i nordamerikanskt 
idrottsliv. I Frasers definition av demokrati är kvinnor ekonomiskt och 
kulturellt inkluderade i samhället.144 Med en sådan demokratidefinition ter 
sig sportens fält som o- eller antidemokratisk. Travers menar att sportens 
könssegregation bör åtgärdas och finner att denna resulterat i ett normali-
serat kvinnoförakt och en homofobisk sportkultur. Enligt Travers är köns-
inkludering ett nödvändigt men inte tillräckligt sätt att förändra sportens 
manliga, heterosexuella normer. Travers menar att detta är helt i linje med 
den amerikanska statens demokratinormer då en av den demokratiska 

                                                        
142 Connell, R. W. (1999) Maskuliniteter (Å. Lindén Sv övs) s. 44 f. Se även 
Bourdieu, P. (1999a) Den manliga dominansen (B. Englund Sv övs) s. 119 ff. 
143 Burstyn, V. (1999) The rites of men : manhood, politics, and the culture of 
sport. 
144 Fraser, N. (2003) Den radikala fantasin : mellan omfördelning och erkännande 
(S.-E. Torhell Sv övs), Fraser, N. (2007) "Feminist Politics in the Age of 
Recognition: A Two-Dimensional Approach to Gender Justice" Studies in Social 
Justice (vol 1:1), Fraser, N. och A. Honneth (2003) Redistribution or recognition? 
: a political-philosophical exchange. 
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ideologins viktigaste uppgifter är att delegitimera antidemokratiska prak-
tiker (som kvinnoförakt och homofobi).145 

Trots att denna idé kan uppfattas som radikal skiljer sig faktiskt inte 
RF:s demokratidefinition nämnvärt från Frasers på det ideala planet: 

Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön el-
ler sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med 
i föreningsdriven idrottsverksamhet.146 

Men i praktiken bryts sällan könssegregationen inom elitidrotten. En 
rimlig konsekvens av Travers idéer skulle till exempel vara att starta ett 
könsöverskridande seriesystem i lagsporter som fotboll, handboll eller 
ishockey. Då skulle RF och idrotten nå en ny nivå av demokratisk kvalité. 
Men, det ska också tilläggas, sportens särhållande av kön är ingen enkel 
skuta att vända. Särhållandet motiveras också av den demokratiska rätt-
viseaspekten att alla deltagare ska ha lika förutsättningar. Särhållandet 
som tradition är också lång men visst når kvinnliga idrottsutövare hög 
samhällsstatus idag. Trots dessa ljusglimtar riskerar sporten i slutändan, 
vilket Connell kommer fram till, att bli ett symboliskt bevis på männens 
samhälleliga överlägsenhet.147 Bourdieu går ännu längre och kallar denna 
typ av dominans för symboliskt våld.148 

Manlighetens manus är, avslutningsvis, mycket trögföränderligt men 
vad Connell, Bourdieu och Burstyn med flera kommer fram till är att det 
är viktigt att belysa det manliga manusets maktmekanismer. Det är först 
efter en ökad kunskap om manusets mekanismer och konsekvenser som en 
eventuell förändring kan ske.  

Apropå handlingar, så ska nu handlingarna bakom den här avhandling-
en diskuteras. 

                                                        
145 Jfr Travers, A. (2008) "The Sport Nexus and Gender Injustice" Studies in 
Social Justice (vol 2:1) s. 80. Med Travers egna ord fokuseras ”…the antidemocra-
tic role of the sport nexus in perpetuating gender injustice (the cultural and materi-
al devaluation of women and gender transgressors), through its role in celebrating 
hegemonic masculinity and normalizing the two sex system, thereby institution-
alizing and reinforcing gender inequality, homophobia and transphobia.” s. 81. 
146 RF (2009) s. 12. 
147 Connell (1999) s. 81. 
148 Bourdieu (1999a). 
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Metod och tolkningsram 
Hur har den analytiska spelplanen kring föreningsdemokrati omsatts i den 
praktiska forskargärningen? Syftet med denna avslutande del av kapitlet 
är att beskriva studiens metod. I stora drag följer avhandlingen fallstudi-
ens riktlinjer.149 Det är föreningsdemokratin och dess förändring i Örebro 
Sportklubb mellan åren 1908-1989 som utgör själva ”fallet” eller studie-
objektet. Demokratins ideal och praktik förändras över tid samtidigt som 
den kan uppfattas på olika sätt av olika personer i samma förening. Med 
inspiration från statsvetaren Robert A Dahl har demokratiperspektivet 
brutits ned i fyra dimensioner. När jag utgår från dessa dimensioner riktar 
jag blicken mot praktiker och hanterandet av till exempel rösträtt, delta-
gande, kunskapsnivåer, inflytande och inkludering i källmaterialet. Den 
analytiska spelplanen ger med andra ord riktlinjer för tolkningen av käll-
materialet. Tolkningen är i slutändan det som ger forskningsresultaten.  

Denna kortfattade beskrivning är en grov förenkling av den historiska 
forskningsprocessen där det framförallt har gällt för mig att hitta faktorer 
som uttrycker demokrati och som i viss utsträckning gör demokratin 
”mätbar”. Nödvändiga avgränsningar har gjorts vilket sammantaget resul-
terat i en version av föreningens förflutna (av flera möjliga). Samma käll-
material kan användas till andra typer av undersökningar. Hur ser då 
källmaterialet ut och hur har jag använt det? 

Källmaterial, källkritik och tolkningsprocess 

Det huvudsakliga textmaterialet i denna studie har bestått av protokoll, 
medlemstidningstexter, stadgar, årsberättelser och vissa ekonomiska rap-
porter. Generellt kan sägas att det tidiga materialet från 1908 fram till 
mitten av 1900-talet är mindre systematiskt bevarat vilket påverkar vilka 
frågor som är möjliga att studera. Tolkningen av materialet görs därför 
med en något starkare koppling till tidigare forskning för att om möjligt 
minska felmarginalen i analysen. (ÖSK tycks ändå ha ett välbevarat arkiv 
vilket givetvis varit en förutsättning för studien.)  

Medlemsbladet utkom med ca två nummer per år. I början av under-
sökningsperioden utkommer den med fler nummer men med färre antal 
sidor. I slutet utkommer den en gång om året men med fler sidor (50-60). 

                                                        
149 Se t ex Armour, K. M. och M. Griffiths (2012) "Case study research" i 
Research methods in physical education and youth sport (Ed. K. M. Armour och 
D. MacDonald), Thomas, G. (2011) How to do your case study : a guide for 
students and researchers s. ix. 
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Fotboll får successivt allt större fokus i medlemsskriften och de flesta om-
slagsbilder skildrar fotbollsspelare i aktion. Skriften inleds ofta med några 
ord riktade till medlemmen från ordförande eller någon annan styrelsele-
damot. Härefter följer en redovisning om resultatläget i sektionerna. Skrif-
ten innehåller också nostalgiska återblickar om hur det var förr, gamla 
stormatcher, storspelare och ärorika kapitel ur klubbens förflutna skildras. 

Av besparingsskäl beslutade föreningen år 1932 att upphöra med att ge 
ut sin medlemstidning och till klubbens 25-års jubileum gavs inte heller 
någon jubileumsskrift ut. Utgivningen återupptas år 1967 under det nya 
namnet ÖSK:aren. (Nummer 1 hette dock ÖSK-nytt.) I min studie av ÖSK 
har jag gått igenom allt bevarat arkivmaterial från huvudstyrelsen åren 
1908-89. Från det att sektioner bildades har jag också tagit del av deras 
bevarade arkiv som dock inte är lika omfattande ca 1920-1940. Under 
den senare undersökningsdelen har jag fokuserat på fotbollsektionens 
verksamhet vilket motiverats med att ÖSK allt mer blev en fotbollsklubb. 
(Fotbollen var den i särklass största sektionen och den största sporten i 
Sverige.) 

Protokollens intentioner har främst varit att bevara och förmedla beslut 
samt upprätthålla en föreningsdemokratisk beslutsprocess. Dessa aspekter 
har färgat protokollsinnehållet och längre diskussionsutdrag eller ”hem-
liga” beslut lyser med sin frånvaro. En tendens, som i stort genomsyrar allt 
källmaterial i studien, är en vilja att framställa föreningen i god dager. 
Konflikter, negativa och kritiska invändningar är mycket sällsynta i tex-
terna. Varför är det så? Föreningen var kanske enig om det mesta eller så 
valde man att framstå som enig medan diskussioner och konflikter ej pro-
tokollfördes. Konflikter kan ju vara högst produktiva och förändra före-
ningen i positiv riktning men kan också hota en sammanhållning och ge-
menskap. Jag återkommer till dessa frågor i undersökningen.  

I jubileumsskrifter och vissa artiklar i medlemstidningen finns också en 
tendens att försköna och upphöja idrottsmän och idrottsliga prestationer. 
Den här typen av beskrivningar är viktiga vid identifiering av till exempel 
medlemsideal och andra former av idrottsliga eller demokratiska värde-
ringar. Protokollen innehåller inte den här typen av texter. Fördelen med 
protokollen är att de skrevs i den verksamma nutiden och ger en tydlig 
bild av verksamhetens innehåll och intensitet. I jämförelse med artiklarna 
hade protokollen inte samma möjlighet att finslipas och korrigeras (även 
om föregående protokoll alltid genomgicks vid nästkommande möte). 
Nackdelen är förstås att den fylligare bilden aldrig beskrivs.  
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Artiklarna i medlemstidningen är mer utförliga och det övergripande 
syftet med själva tidningen var att öppna en kommunikationskanal mellan 
styrelsen och medlemmarna. Tillkomsten hade alltså en demokratisk di-
mension där medlemmar också uppmuntrades att tycka till om föreningen. 
Resultat redovisades utförligt och varvades med reportage om verksam-
heten och dess utövare. Dessa texter har en mer berättande karaktär i 
jämförelse med protokollen. De olika källmaterialen har sedan, tillsam-
mans med tidigare forskning, använts för att söka svaren på forsknings-
frågorna.150 

Sportorganisationer är komplexa och i sträng mening är ingen organi-
sation den andra lik. En organisations gränser är också långt ifrån kon-
kreta. Benämningen Örebro Sportklubb ger alltså sken av att vara en tyd-
lig enhet men exakt var föreningsgränserna går är svårare att utröna. Sup-
portrar och spelare kommer och går, föreningen förändras över tid och 
var knappast samma slags förening 1908 som 1989 även om namnet var 
sig likt. I arkivet är det inte så komplicerat. Allt ÖSK-material finns samlat 
i samma arkiv. 

I de första mötena med källmaterialet dominerade frågan ”Vad är det 
som händer i denna organisation egentligen?”. Strävan efter att förstå 
verksamheten och anledningar till medlemmarnas engagemang upptog 
min tolkningsprocess. Det var när föreningens strävan efter, å ena sidan 
gemenskap och å andra sidan prestation och ekonomisk vinning, identifie-
rades som syftesformuleringen tog form. Jag gjorde tolkningen att dessa 
processer egentligen handlade om en demokratisk praktik i föreningsform. 

Nästa steg i läsningen av källmaterialet var att göra ett relevant urval 
och sortera in aktiviteter som kunde tolkas som delaktighet i ett område, 
inflytandefrågor i ett område och så vidare. Källmaterial har alltid flera 
lager av innehåll och jag vaskade nu fram dess demokratiska dimensioner. 
Som historiker är det dessutom förändringar som i första hand fångar 
uppmärksamheten. Det kan handla om att ringa in förutsättningar, orsa-
ker och konsekvenser i aktörernas ageranden över tid. Den fråga som 
främst varit drivande i tolkningsprocessen har varit hur den ökade eko-

                                                        
150 På en mer abstrakt nivå, menar Ricœur, kan dokumenten sägas vara riktade till 
historikern. Detta betyder inte att texternas författare hade historikern i åtanke när 
själva textens skrevs utan förtydligar tolkningens betydelse. Med Ricœurs ord så 
laddas arkivbesöket med historikerns frågor, idéer och de möjliga forskningsme-
toderna. ”Ingenting av sig självt är dokument, även om varje rest från det förflutna 
är ett potentiellt spår” se Ricœur, P. (2005) Minne, historia, glömska (E. Backelin 
Sv övs) s. 234. 
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nomiseringen och det sportsliga ”allvaret” påverkat föreningsdemokratin. 
Men under arbetets gång uppstod andra frågor vilka jag återkommer till i 
de empiriska kapitlen nedan. Vilka demokratiska frågor som kan ställas 
beror till syvende och sist på källmaterialets innehåll och omfattning. Men 
vad innehåller tolkningsprocessen mer konkret och vad har jag strävat 
efter i min tolkning? 

Kontrast, balans och omfång som metodens kärna 

Då demokratin, enligt Dahl, innehåller självmotsägelser är det förstås en 
analytisk målsättning att hitta sådana självmotsägelser i föreningens de-
mokrati.151 Tre angreppssätt eller processer har använts i denna tolkning 
och analys som kan sammanfattas i begreppen kontrast, balans och om-
fång. Dessa skildrar tillsammans processer som föreningen sysselsatte sig 
med men är framförallt analytiska (pålagda) begrepp. Begreppen ska för-
stås i sin vardagsbetydelse. I sin substantivform blir de närmast metaforer 
som beskriver skillnad, likhet och storlek. Men de innehåller också en 
aktivitet (en verbform): att kontrastera eller balansera till exempel hand-
lingar eller intressen mot varandra vilket i sin tur får konsekvenser för den 
beskrivna processens omfång (att ”omfånga”). 

Exempelvis har först en process med ett resonemang identifierats som i 
sin tur bryts av ett motresonemang. Det kan också handla om att lyfta en 
viss verksamhet i föreningen, göra en tolkning av denna för att sedan lyfta 
fram en annan aspekt i föreningsverksamheten och göra en slags ’mot-
tolkning’. Kontrasteringar av detta slag är ett traditionellt analytiskt grepp 
i syfte att skapa förståelse.152 Kontrasteringen beskrivs i den här studien 
ibland också som en balansakt mellan två olika målsättningar eller priori-
teringar. Gränserna för processerna bildar sedan dess omfång.  

Tolkningsprocessen och metoden är å ena sidan inte mer komplicerad 
än så, å andra sidan kan denna beskrivning ses som toppen av ett isberg. 
Forskare som söker svar på vad metod egentligen är hamnar inte sällan i 
ett teoretiskt resonemang som i slutändan leder in i en så kallad hermeneu-
tisk cirkel där tolkningsprocessen bygger på en tolkningsprocess. Det finns 

                                                        
151 Dahl (2002) s. 16. 
152 För ett snarlikt resonemang, se t ex Carleheden, M. (2007) "Asketism, 
organisation och autencitet - Om den strukturella omvandlingen av modern 
livsföring i väst" i Livsföring : ett sociologiskt grundbegrepp (Ed. C.-G. Heidegren, 
M. Carleheden och B. Isenberg). 
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alltså ingen anledning att gå för långt i beskrivningen av metoden men det 
kan ändå vara värt att ge ett exempel på detta cirkelresonemang. 

Metoden är en (vetenskaplig) handling men är, menar jag, inte väsens-
skild från en vardaglig handling som att skriva ett protokoll. Villkoren och 
målsättningarna skiljer sig åt men vissa likheter finns ändå mellan min 
beskrivning av min verksamhet och studieobjektens beskrivning av sin 
verksamhet. Pierre Bourdieu förtydligar forskarens maktutövning i själva 
tolkningsprocessen medan filosofen Paul Ricœur vänder på resonemanget 
och menar att historikern är utelämnad till den tolknings- och urvalspro-
cess som studieobjektets aktörer redan har gjort. Ricœur ställer sedan (det 
något provokativa) påståendet att historikern efterhärmar på ett kreativt 
sätt den tolkningshandling som studieobjektets aktörer gjorde då de, så att 
säga, skapade historien. Men, och här kommer den hermeneutiska cirkeln, 
i själva verket var förstås studieobjektets aktörer i sin tur beroende av sina 
föregångares tolkningar vid sitt beslutsfattande och så vidare.153 

Metoden och det konkreta mötet med källmaterialet väcker i sig flera 
vetenskapligt intressanta frågor: Vad är en källa egentligen? Vilken typ av 
kunskap kan utvinnas ur en källa? Hur bör en historiker förhålla sig till 
källmaterialet? En annan mer självrannsakande fråga kan vara om den 
egna metoden i sin tur bör kontrasteras eller balanseras med andra meto-
der? Jag har här inte utrymme att analysera dessa frågor. Tolkningen har 
styrts av studiens demokratiperspektiv men jag är samtidigt medveten om 
att tolkningsprocessen kan grumlas av förutfattade meningar, fördomar 
och (det historievetenskapliga) fältets inneboende logiker. Flera självkri-
tiska frågor finns inkluderade: Vad är det jag håller på med? Vart är jag 
på väg? Är detta viktigt och relevant? För vem skriver jag?  

Tolkningsprocessen är med andra ord komplex och fylld av fallgropar. 
Några av dessa risker är till exempel att försköna och homogenisera den 
                                                        
153 Vetenskapligheten, fortsätter Ricœur, ligger främst i att forskaren besitter en 
annan kreativitetsnivå än texternas upphovsmakare, en kreativitet som skapas med 
hjälp av begreppsverktyg och tidigare forskningsresultat. Se Ricœur(2005) s. 295. 
Bourdieu använder flera benämningar på denna hermeneutiska cirkel bl a en kon-
struktion av konstruktionen. I Bourdieu (2000) s. 467 gestaltas tre dimensioner av 
den hermeneutiska cirkeln i form av (a) boken Hjärtats fostran, (b) bokens förfat-
tare Gustave Flaubert och dennes handlingar på det franska litteraturfältet och 
slutligen (c) Bourdieus egna tolkningsvillkor ”förståelsen av förståelsen” utreds 
med hjälp av självreflektionen. Och, tillägger Bourdieu ”…det är bara genom en 
historisk analys som vi kan förstå ”förståelsens” villkor”. För vidare diskussion se 
t ex Fries, C. J. (2009) "Bourdieu’s Reflexive Sociology as a Theoretical Basis for 
Mixed Methods Research" Journal of Mixed Methods Research (vol 3:4). 
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organisation man skriver om, att i efterhand endast se ’den enda vägen’ till 
framgång och inte de risker som fanns inbäddade i denna eller att helt 
enkelt bli blind för den manliga dominansens uttryck och konsekvenser.154 
Jag undersöker ju ÖSK utifrån dess eget källmaterial vilket alltså blir ett 
inifrån-perspektiv. Det finns också en risk att forskaren faller för organi-
sationens (studieobjektets) egen retorik. Detta får ses som metodens stora 
svaghet. Föreningens handlingar och innehåll var kanske mer styrt av på-
lagda strukturer än vad perspektivet förmår upptäcka. 

Föreningsdemokrati som analytisk spelplan – sammanfattande 
analys 
Det demokratiska idealet är starkt men svårt och kanske omöjligt att ge-
nomföra i praktiken. Att studera en förenings demokrati handlar därför 
om att både identifiera ideal och praktiker, konflikter och samstämmighet. 
För historikern gäller också att sätta in dessa handlingar i en historisk 
kontext och inte (be)döma historiens aktörer utifrån en strikt nutida hori-
sont. Idrottsföreningen hade både demokratiska ideal att förhålla sig till 
men också riktlinjer för uppnåendet av sportsliga framgångar och ekono-
miska vinstökningar samtidigt som det omgivande samhället skapade so-
ciala, ekonomiska och kulturella villkor för föreningen. 

Gränsen mellan normer och fakta är dock inte glasklar. En praktik ut-
går alltid från en slags handlingsnorm och det är så demokratibegreppet 
fungerar i vardagen. Inte minst kan olika demokratiska ideal ställas mot 
varandra. Demokratibegreppet i den här studien kommer att kretsa kring 
den representativa traditionen (medlemmars lika rösträtt), den demokra-
tiska skolningen eller kunskapsnivån, medlemmars inflytande över verk-
samheten, deras deltagande och betydelsen av att bli inkluderade i denna. 
Dessa dimensioner innehåller samtidigt en slags motdimension. Att som-
liga inkluderas betyder indirekt att andra exkluderas. Höjd kunskapsnivå 
hos somliga medlemmar kan avslöja kunskapsbrister hos andra. Hela 
demokratin är i själva verket en snårskog fylld av liknande inneboende 
motsägelser.  

Denna vildvuxenhet hos demokratibegreppet får också analytiska kon-
sekvenser. En definition av begreppet inbjuder till kritik och alternativa 
definitioner. Demokrati måste gödas på detta sätt för att hållas vid liv. 

                                                        
154 Både Marks, R. B. (2004) Den moderna världens ursprung (G. Sandin Sv övs) 
och Sjöberg, M. (2012) Kritiska tankar om historia är inne på liknande tankar 
men kritiserar då historievetenskap mer generellt. 
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Detta betyder också att analysens slutpunkt i princip är omöjlig att skåda. 
Låt mig ta ett exempel. Det idrottsliga idealet om allas rätt att deltaga är i 
högsta grad demokratiskt. Men för att detta ideal överhuvudtaget ska bli 
meningsfullt bör det samtidigt finnas en vilja att deltaga hos hela befolk-
ningen. Om det till exempel bara är en samhällelig elit som vill delta i 
tennis så har det demokratiska idealet ingen betydelse i praktiken. 

De demokratiska dimensionerna kan också variera i styrka inom före-
ningen. Inflytandet kan se olika ut vid olika tider samtidigt som viljan att 
inkludera fler i föreningen kan pulsera. Denna dynamik bidrar också till 
att gränsen för till exempel inflytandet aldrig är absolut. Att i undersök-
ningen enbart konstatera att handlingarna inte uppfyller min definierade 
handlingsnorm för demokrati blir med andra ord en poänglös slutsats. 
Frågorna blir snarare hur inflytandet såg ut och hur dessa frågor hantera-
des av föreningen vid en given tidpunkt. 

Föreningsliv och demokrati handlar på sätt och vis om att några männi-
skor delar ett gemensamt mål, ett mål som de är tvungna att samarbeta 
kring för att kunna uppnå. Verksamheten handlar främst om att göra och 
inte om att formulera ideal. Frågor kopplade till samarbete och målsätt-
ningar i en idrottsförening har länge studerats av sport management-
forskningen. Denna forskning visar att demokratin inte var det enda målet 
för föreningen utan detta handlar kanske framförallt om att nå sportslig 
framgång. En väl fungerande föreningsdemokrati, i form av välutvecklat 
socialt och ekonomiskt kapital kan här underlätta för vägen till framgång. 
Med hjälp av tre begrepp från Pierre Bourdieu placeras dessa kapitalfor-
mer på ett slags sportfält där själva viljan att vinna, att bli bättre och nå 
framgång (illusio) har beskrivits som den kod som håller som samman 
sportfältet, dess positioner och aktörer. Det samlade organisationskap-
italet utgjorde i sin tur villkoren för handlingsmöjligheterna att realisera 
dessa strävanden. 

Detta betyder också att föreningens demokrati och praktiker förändras 
utifrån förändringar i organisationskapitalet (den samlade mängden eko-
nomiskt och socialt kapital). I förlängningen leder detta till att olika de-
mokratiska frågor ställs givet föreningens förändringar. Men vad kan man 
då mer förvänta sig av en idrottslig demokratiundersökning? Somliga de-
lar av verksamheten var förmodligen demokratiska medan andra delar var 
odemokratiska. Det kan till och med vara så att vissa processer var demo-
kratiska och odemokratiska på samma gång. Utgångspunkten är att se hur 
den intensifierade marknadsanpassningen efter år 1967 påverkade demo-
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kratins utrymme. Om det är så att det sker en ökad ekonomisering av 
verksamheten vilka demokratiska konsekvenser hade detta? 

Men under en längre historisk period bör föreningen även ha drabbats 
av andra demokratiska utmaningar. En annan demokratisk vattendelare 
torde till exempel tillkomsten av Eyravallen vara då den onekligen fördju-
pade de ekonomiska och sportsliga processerna. På vilka sätt kan Eyraval-
len förstås som en demokratisk fördjupning respektive försvagning kan 
med andra ord vara en annan fråga att studera. 

Det kan också vara värt att understryka att konflikter inte nödvändigt-
vis urgröper demokratin. Konflikter kan förstärka demokratin på samma 
sätt som frånvaron av konflikter kan verka både förstärkande och försva-
gande. Ett sätt att gestalta villkoren för konfliktutrymmet kan göras med 
hjälp av Christesens begreppspar horisontell respektive vertikal förenings-
idrott. Den horisontella föreningen är mer demokratisk i betydelsen mer 
öppen för allas deltagande. Klassintegrationen kan här utgöra ett exempel. 
Somliga idrotter, kanske framförallt lagidrotter, har i bästa fall en för-
måga att integrera medlemmar från olika samhällsklasser. En förening 
som lockar medlemmar ur fler sociala klasser kan på detta sätt betraktas 
som mer demokratisk. 

I strävan efter såväl samarbete, gemenskap som effektivitet blev i prin-
cip tre frågor viktiga för föreningen att hitta svaren på: Vad sysslar vi 
med? För vilka gör vi detta? Hur kan vi bli bättre?155 I praktiken är svå-
righeterna många för föreningsdemokratin där på ytan enkla frågor som 
hur organisationsmålet ska formuleras och implementeras bland organi-
sationens medlemmar, på ett djupare plan är ytterst komplext. Vägen till 
en effektiv och framgångsrik organisation är lång och ibland kanske inte 
ens möjlig att uppnå.156 

I nästa kapitel kan förhoppningsvis en del svar ges på frågor relaterade 
till de historiska villkoren då de omgivande villkoren kunde vara både 
gynnsamma och hotfulla för föreningen. 
  

                                                        
155 Jfr Kriemadis och Theakou (2007) s. 28. 
156 Jfr Hatch, M. J. och A. L. Cunliffe (2006) Organization theory : modern, 
symbolic, and postmodern perspectives s. 30-43, Hossein, E. et al (2011) s. 8 f. 
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KAPITEL 3 

IDROTT, DEMOKRATI OCH SAMHÄLLE UNDER 
1900-TALET 

Vilka var föreningsdemokratins yttre villkor och hur förändrades dessa 
under 1900-talet? Med hjälp av svensk historisk och idrottshistorisk 
forskning kommer detta kapitel att ge en historisk kontext till de lokala 
föreningsvillkoren. Särskild vikt kommer att läggas vid välfärdspolitikens 
framväxt och dess förändrade innehåll. Dessa ekonomiska, politiska och 
sociala förändringar är viktiga för att förstå det svenska 1900-talets idrott 
och demokrati. 

Demokratiska ideal som mänskliga rättigheter, självstyre, rätten till 
medborgarskap, inflytande och rösträtt är ur ett historiskt perspektiv 
mycket sentida och kortvariga företeelser. Dessutom innebar 1900-talets 
historia en tid av demokratiskt misslyckande på flera håll i Europa. De-
mokratins historia är alltså långt ifrån en spikrak rörelse från Antikens 
Grekland till våra dagar. Robert A Dahl menar att det var först i slutet av 
1700-talet som demokratiska ideal och värderingar började spridas i 
större utsträckning. Tryck- och yttrandefriheten var starkt kringskuren 
före detta och det var till exempel inte tillåtet att kritisera kungen. Politisk 
opposition existerade inte och politiska partier uppfattades som oönskade 
och direkt farliga.157 

Föreningsdemokratin var i viss mån beroende av denna ”stora” historia 
såsom villkor för fria val, tryck- och yttrandefrihet etcetera. Hur dessa 
stora händelsers historia hänger samman med de små har jag inte möjlig-
het att utveckla här.158 Låt mig bara konstatera, för att tala med Bourdieu, 
att de stora händelserna i den ekonomiska och politiska historien marke-
rade rytmen. Men sportfältet har samtidigt haft sitt eget tempo, sina egna 
förändringsvillkor, ”lagar”, regler, kriser och kronologi.159  

På samma sätt som föreningens totala historia inte låter sig skrivas kan 
inte heller det svenska samhällets demokratiska totalhistoria nedtecknas. 
Avgränsningar måste göras. En bakgrundsbeskrivning väcker också frågan 
om historieskrivningens maktutövning. I berättelsen om Sveriges 1900-

                                                        
157 Dahl (1998) s. 7 ff, Judt, T. (2006) Postwar : a history of Europe since 1945. 
158 Se Christesen (2012) s. 47-63 för vidare diskussion. 
159 Bourdieu, P. (1999b) Praktiskt förnuft : bidrag till en handlingsteori (G. Gimdal 
och S. Jordebrandt Sv övs) s. 12. 
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talshistoria finns några mer eller mindre givna ingredienser: folkhemmet, 
den svenska modellen, demokratins genombrott och välfärdssamhällets 
framväxt. Det var länge den socialdemokratiska, arbetardominerade rörel-
sen som satte villkoren för hur dessa processer skulle tolkas. Arbetarrörel-
sens berättelse var med andra ord den som historievetenskapen accepte-
rade. I början av 2000-talet problematiserades dock denna version av flera 
historiker.160 

Historieskrivning får alltid konsekvenser i termer av makt och identitet. 
Berättelsen om demokratibegreppets ursprung kan ju läsas som ett försök 
att stärka den västerländska (och västeuropeiska) kultursfärens identitet. 
Den historiska berättelsen anpassas till ett kollektivs (ett folks) sätt att 
orientera sig i världen och får en styrande eller normativ funktion såtill-
vida att den ger riktlinjer för vad som är viktigt (urvalet), hur historien ska 
tolkas och upprätthåller på detta sätt kollektivets gränser gentemot avvi-
kande (eller ”onda”) aktörer och alternativa tolkningar. Med historikern 
Maria Sjöbergs ord riskerar de polyfona historierna att överröstas av en 
enda dominerande berättelse.161  

Nu finns här inte utrymmer att på liknande sätt diskutera RF:s egen 
historieskrivning. Jag ska endast med två korta exempel visa hur organi-
sationen försöker styra tolkningen av vad idrotten kännetecknas av och 
hur dessa texter lyfter fram idrotten som något positivt: 

Idrotten, Sveriges största och mest levande folkrörelse, innehåller allt: 
spänning, skratt, gråt, underhållning. Den skapar hälsa, målmedvetenhet, 
laganda och mycket mer. Idrotten lär oss att kämpa, att vinna med värdig-
het och komma igen efter en förlust.162 

I RF:s förståelse av idrotten blir den en del av ett svenskt kulturarv och en 
viktig del i det nationella identitetsskapandet: ”Miljoner medborgare har 

                                                        
160 Se exempelvis Johansson, R. (2001) Kampen om historien : Ådalen 1931 : 
sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000, Linderborg, Å. 
(2001) Socialdemokraterna skriver historia : historieskrivning som ideologisk 
maktresurs 1892-2000, Wiklund, M. (2006) I det modernas landskap : historisk 
orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990, 
Zander, U. (2001) Fornstora dagar, moderna tider : bruk av och debatter om 
svensk historia från sekelskifte till sekelskifte. I Horgby, B. (2012) Kampen om 
facket : den socialdemokratiska hegemonins förändringar s. 12 ff problematiserar 
Horgby dessa dimensioner av välfärdsberättelsens innehåll.  
161 Sjöberg (2012). 
162 RF (2010) s. 4. 
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lärt sig demokrati, respekt för regler och rent spel, utvecklat sitt ledarskap 
och fått kunskap om kost, motion, hälsa och välbefinnande.”163 

Det finns anledning att förhålla sig kritisk till denna typ av framställ-
ning som främst säger något om hur RF ser och vill se på sin egen rörelses 
betydelse i samhället. Idrotten kan också ”lära” sina medlemmar ojuste 
spel, orättvis behandling och andra odemokratiska praktiker.164 

För att förstå idrotten ur ett bredare samhällsperspektiv får vi emellertid 
börja längre tillbaka med själva förutsättningarna för demokratins och 
välfärdspolitikens utbyggnad. 

Demokratins, välfärdens och idrottens förutsättningar 
Idrottens förändringar kan förstås mot bakgrund av industrialiseringens 
och urbaniseringens konsekvenser och som en delfaktor i ett övergripande 
manligt, fosterländsk skötsamhetsprojekt. Idrotten var inte ensam utan 
naturen generellt blev en viktig källa för en aktiv rekreation för industri-
arbetaren med ökad turism, camping, vandrarhemsutbyggnad som följd.165 

Före 1945 fanns inte alls samma förutsättningar för en kommunal in-
stitutionalisering av idrotten. Antalet anläggningar var betydligt färre och i 
Örebro var i princip Eyravallen den enda idrottsanläggningen av bety-
delse. Den kommunala inställningen till idrotten var med andra ord tvek-
sam före välfärdsstatens genombrott. Den svenska modellens ekonomiska 
politik, som initierades på 1930-talet och fick fast form under 1950-talet, 
var en slags blandekonomi mellan kapitalism och socialism. Den var base-
rad på arbetsmarknadens logik och förändringar samtidigt som hänsyn 
visades till parternas maktresurser. Målet med denna politik (Rehn-
Meidner-modellen) var en hög och stabil tillväxt, full sysselsättning, stabil 
prisnivå och en jämn fördelning av inkomster och välfärd.166 

Folkhemmet och välfärdsstaten skulle byggas på (social)demokratins, 
teknikens och det rationella samtalets grunder. Det är dock viktigt att 
understryka att det år 1945 inte alls fanns en offentlig sektor i tillnärmel-
                                                        
163 RF (2010) s. 6. 
164 Föga förvånande finns inget om RF:s könssegregering vilket har utgjort en 
måltavla i senare tiders forskning. Se t ex Fundberg (2003), Hjelm (2004) och 
Tolvhed, H. (2008) Nationen på spel : kropp, kön och svenskhet i populärpressens 
representationer av olympiska spel 1948-1972. 
165 Sandell, K. och S. Sörlin (2008) Friluftshistoria : från "härdande friluftslif" till 
ekoturism och miljöpedagogik : teman i det svenska friluftslivets historia s. 64 f. 
166 Billing och Stigendal (1994) s. 24 och s. 324 ff, Schön, L. (2007) En modern 
svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel s. 401 f. 
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sevis samma omfattning som idag. Under decennierna efter andra världs-
kriget byggdes mängder med välfärdsinrättningar upp runt om i Europa 
och Storbritannien var ett av de första länderna som valde denna väg ge-
nom efterkrigstidens inrikespolitiska utmaningar. Denna typ av social 
ingenjörskonst hade funnits i Europa före 1945 (Bismarcks Tyskland un-
der 1880-talet) och under 1930-talet hade faktiskt röster höjts, från 
Ungern till Storbritannien, om att införa planekonomi. Men idéerna kom 
på skam då Europa drabbades av krig. Tiden efter kriget kom, enligt 
historikern Tony Judt, att framförallt kännetecknas av planering. Nu fick 
den inrikespolitiska planeringen en betydligt mer brådskande ambition. De 
flesta länder i Europa skapade stora offentliga sektorer och många länder 
förstatligade flygbolag, banker, försäkringsbolag, gruvor och de största 
industrierna. Krig och välfärd gick delvis hand i hand, menar Judt, men 
samtidigt varierade förstås ländernas resurser. En gemensam strävan kan 
dock skönjas inom till exempel skapandet av en offentlig, social service, 
allmänna transporter, urbana rekreationsområden och en övergripande 
social säkerhet. Staten subventionerade också i viss utsträckning pensioner 
och familjeunderhåll. Sverige hade klarat kriget utan materiell förstörelse 
vilket gav ett annat utgångsläge men även ett land som Tyskland, med 
stort behov av återbyggnad, återhämtade sig smått otrolig efter kriget.167 

Ur ett bredare politiskt och europeiskt perspektiv framstår RF:s rörelse 
mer som en marionettdocka. Den stora historien satte villkoren för idrot-
tens infrastruktur och människors möjlighet att idrotta och när villkoren 
blev gynnsamma expanderade också idrotten. Ekonomhistorikern Lennart 
Schön menar att ”[m]ånga av de nya idéer som sammanfattats med be-
greppet folkhemmet kom att förverkligas under efterkrigstiden.”168 Tiden 
kom att bli en guldålder för svensk industri med en övergripande stark 
statlig styrning av såväl ekonomi som politik. Statliga sociala insatser ut-
märktes inte längre av att vara behovsprövade utan sociala förmåner 
skulle riktas mot alla medborgare. Den offentliga sektorns nyttigheter fick 
långsiktig betydelse för individerna oavsett betalningsförmåga. Samman-
taget bestod statens eller den offentliga sektorns två viktigaste handlingar 
från 1930-talet fram till 1970-talet av att dels leverera välfärd (i form av 
tjänsteproduktion), dels en ekonomisk omfördelningspolitik. Mer konkret 
innebar detta att tidigare offentliga inrättningar som den offentliga för-

                                                        
167 Judt (2006) s. 73 f. Även Schön (2007) s. 346 och s. 401 ff betonar planering-
ens och den sociala ingenjörskonstens betydelse. 
168 Schön (2007) s. 407. 
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valtningen, militären, polisen, järnvägen, televerket och elkraften komplet-
terades från 1950-talet med kollektiva insatser inom skola och sjukvård. 
Från 1970-talet växte också barnomsorgen fram som en stor offentlig 
tjänst.169  

De positiva effekterna av de politiska satsningarna på skola och vård 
var långsiktiga medan kostnaderna uppstod kortsiktigt. Investeringarna 
kan alltså ses som riskfyllda eftersom informationen om framtidens eko-
nomiska tillväxt var bristande. Även om prognoserna var starka skulle det 
ekonomiska läget komma att se helt annorlunda ut i slutet av 1960-talet. 
Vägen dit var emellertid lång och mångbottnad. Framförallt förtätades de 
ekonomiska relationerna med övriga länder i väst samtidigt som en ökad 
internationalisering av ekonomin skedde generellt. Konsekvenserna av 
detta blev djupgående men i arbetarens vardag märktes kanske främst ett 
ökat arbetstempo, ökad specialkunskap och intensifierad så kallad ”struk-
turrationalisering”.170 

Svensk industri gick på högvarv och arbetslösheten var i princip obe-
fintlig. Välfärdens idé byggde på ett demokratisk ideal som sökte höja 
levnadsstandarden för allt fler medborgare. Utbildningsmöjligheterna de-
mokratiserades även om detta i sin tur skapade stora utbildningsskillnader 
mellan generationerna. Idrotten blev mer tillgänglig för allt fler medbor-
gare. Men välfärden hade ett högt pris. Från andra hälften av 1960-talet 
ökade de offentliga utgifterna för till exempel inkomstbortfall för barnfa-
miljer, sjuka, arbetslösa eller äldre från 25 % till 50 % (av de totala utgif-
terna). Allt fler blev pensionärer, som i sin tur levde allt längre, vilket 
spädde på de offentliga utgifterna. Ett annat tecken på att ekonomin blev 
allt mer ansträngd kan skådas i hushållen. Kring år 1960 kom, enligt 
Schön, hushållens nettosparande att minska för att helt upphöra kring 
1970. (Detta kan jämföras med 1950-talet då hushållens nettosparande 
varit betydande.) Förklaringen finns delvis i att utlåningsreglerna och hela 
världshandeln liberaliserades.171  

Följderna av 1930-talets depression var förhållandevis små för svenskt 
vidkommande. Rationaliseringar genomfördes i industrin och dessutom 
stod Sverige utanför andra världskriget. Tillsammans skapade detta goda 
förutsättningar för att förverkliga välfärdspolitiken. Sverige hade faktiskt, 

                                                        
169 Schön (2007) s. 345 och s. 407 ff. 
170 Schön (2007) s. 386 och s. 408 ff. Oljeberoendet är ett exempel på hur det 
svenska samhället blev mer beroende av omvärlden än tidigare. 
171 Schön (2007) s. 381 och s. 406 ff. 
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menar Lennart Schön, den högsta tillväxten i världen under 1930- och 40-
talen sett över hela tjugoårsperioden. Utvecklande av innovationer, in-
stitutioner och investeringar lade i korthet grunden för det blomstrande, 
socialdemokratiska välfärdssamhället.172 

Därmed inte sagt att 30-talet innebar goda ekonomiska tider för landets 
idrottsföreningar. Detta är fortfarande en outredd fråga för forskningen. 
Det var dessa ekonomiska och materiella villkor som lade grunden för 
idrottens infrastruktur vilket i sin tur leder till frågan om RF:s och idrotts-
rörelsens grad av självständighet. Denna bör, menar jag, balanseras mot 
de breda samhällsförändringarna. Risken är annars att historieskrivningen 
accepterar idrottsrörelsens och RF:s egen beskrivning där den svenska 
idrottsmodellens historia tenderar att få idrottsidealistisk klangfärg. Den 
har för det första handlat om att förstärka det expansiva momentet i rö-
relsen, inte sällan exemplifierat i form av diagram med exponentiellt sti-
gande kurvor. Expansionstesen, att idrotten initialt etablerades i de större 
städerna och sedan spreds till de mindre städerna och ut på landsbygden, 
problematiserar sällan det föreningsdemokratiska och patriarkala innehål-
let utan betonar hellre idrottens leverans av välfärd i form av ökad folk-
hälsa. Framförallt har framskrivandet av detta expansiva moment bidragit 
till att cementera bilden av svensk idrott som en folkrörelse.173 

Decennierna kring välfärdspolitikens förverkligande (cirka 1930-70) är 
viktiga för att förstå sportens villkor i det svenska samhället.174 Å andra 
sidan behöver frågan om idrottens periodisering också lyftas. Denna fråga 
handlar om vilka händelser och processer som ska tillskrivas betydelse och 
innehåller alltså maktdimensioner som i förlängningen kan få konsekven-
ser för hur ”vi” uppfattar ”vårt” idrottsförflutna. Som jag ser det bildar 
de bredare begreppen folkhemmet, den svenska modellen, demokratins 
genombrott och välfärdssamhällets framväxt även här hållpunkter men 
motiven måste förstås flyttas närmare de idrottsliga händelserna. 

                                                        
172 Schön (2007) s. 334. Begreppen innovationer, institutioner och investeringar är 
i detta fall lånade av Schön. 
173 Se t ex Lindroth (1974) s. 360 ff. Jfr de närapå identiska folkrörelsedefinition-
erna med RF (2010) s. 5. 
174 Schöns kronologi av industrisamhällets höjdpunkt är något bredare och går 
från 1930 ända fram till 1975 innan den ”tredje industriella revolutionen” tar vid, 
Schön (2007) s. 325-432. 
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Idrottshistoriska periodiseringar 

Tiden före 1930-talet, mellan 1930-1970-tal och efter 1970-talet anger i 
korthet kompassriktningen.175 Eftersom manlig fotboll är den mest utfors-
kade sporten har också denna fått utgöra riktlinjer för vilka förändringar 
som har haft betydelse i svensk idrott. Etableringsfasen skedde från slutet 
av 1800-talet till 1920-talet. Härefter blev fotboll en ”folksport” (dock 
utan att få riktigt fäste i den kvinnliga delen av befolkningen). Från slutet 
av 1960-talet eller början av 1970-talet infaller den tredje fasen – 
(semi)professionaliseringens fas som i slutet av 1980-talet och i början av 
1990-talet övergick i den marknadsanpassade fotbollen.176 

Mer detaljerade periodiseringar finns också. Per Nilsson menar att eta-
bleringsfasen slutade cirka 1910 och inte 1920 i samband med den första, 
svenska (herr)fotbollslandskampen. Expansionsfasen varade sedan till 
andra världskriget för att sedan följas av framgångsfasen mellan 1940-60. 
Då vann Sverige OS (år 1948), VM-brons 1950 och VM-silver 1958. Mel-
lan 1960-80 följde ”förändringsfasen” som präglades av en professional-
isering av utbildningsverksamheten och klubborganisationen. Landslags-
fotbollen stod i princip stilla. Vidare fick dam- och ungdomsfotbollen sitt 
definitiva genombrott menar Nilsson. Från 1980 och framåt rådde mark-
nadiseringsfasen som i korthet innebar en tempoökning av förändringarna 
från 1960-talet och framåt.177 

Torbjörn Andersson har skapat ytterligare en typ av epokindelning 
(1896-1906, 1907-19, 1920-36 och 1937-50). Andersson utgår här från 
klasskopplingarna i den nationella fotbollen där inledningsfasen känne-
tecknades av borgerlig dominans. Sedan ägde en hastig klassutjämning 
rum inom fotbollen vilket bidrog till att denna från 1920-talet övergick i 
en populärkulturell karaktär. Under denna mellankrigsperiod skedde 
också en intensiv kommersialisering av fotbollen. Tiden från 1937 och 
framåt innebar en guldålder med ett hyllande av fotbollen som ’national-
sporten nummer ett’ och med en starkare koppling till den socialdemokra-
tiska politiken.178 

                                                        
175 Horgby (2012) använder en snarlik periodisering i sin bok om den socialdemo-
kratiska hegemonins förändringar. Åren fram till 1920-talet ses som en pionjärsfas 
där fackföreningsrörelsen växer fram. Sedan följde en konsolideringsfas fram till ca 
1970 och därefter en stordriftsfas. 
176 Jfr Sund (2007).  
177 Nilsson (1993) s. 87 ff. 
178 Andersson (2002) s. 604 ff. 
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Anderssons val av perioder utgår alltså från ett klassperspektiv och på 
detta sätt fokuserar han inte enbart på fotbollens kvantitativa förändring-
ar, antalet utövare och de eventuella framgångarna. Här kan det vara värt 
att understryka att perioden efter 1920 innebar en kommersialiseringsvåg 
som sedan följdes av herrfotbollens ”guldålder”. Fotbollen förankrades i 
det svenska samhället och intresset var enormt. 

Tomas Peterson, Mats Franzén och Peter Billing utgår i sin indelning 
mer utifrån professionaliseringsperspektivet vilket i praktiken har starka 
kopplingar till manlig elitfotboll. Här präglas ”Fas 1” (ca 1900-1967) av 
modern sport med folkrörelseföreningar, ideellt arbete, amatörism och lek 
som centrala kännetecken. I ”Fas 2” (1967-1990) har den moderna spor-
ten blivit allvarligare och föreningen har blivit ett företag innehållande 
lönearbete och professionalism. Nu betonas också det ekonomiska resulta-
tets primat. ”Fas 3” (1990-nutid) uttrycker den postmoderna sportens 
spektakel som en designad produkt. Medier och andra samverkande aktö-
rer ser som syfte att tjäna pengar genom detta spektakel.179 

Peterson, Franzéns och Billings indelning fångar upp en viktig för-
ändring men är kanske alltför grov? Andersson menar ju att 1920-talet 
präglades av en kommersialiseringsvåg trots att den av RF ledda sporten i 
formell mening fortfarande skulle vara amatöristisk och inte professionell. 
Förutsättningarna för ”svarta pengar” tycks alltså ha varit goda vilket i 
sin tur riskerar att tillskriva beslutet att tillåta professionell utövning år 
1967 en alltför stor betydelse. 

Förvånansvärt få periodiseringar implicerar och utgår från kvinnoidrot-
tens förändrade villkor. Eva Olofssons forskning utgör här ett undantag. 
Enligt Olofsson kan RF:s förhållningssätt till kvinnor och idrott perioden 
1903-45 kännetecknas som en könsåtskillnadsfas. Antalet kvinnor var 
ytterst begränsat menar Olofsson samtidigt som RF:s ledning var skeptisk 
till kvinnlig idrottsutövning. Framförallt sågs tävlingsidrotter som krävde 
styrka och kondition som olämpliga för kvinnor. I mäns idrottande premi-
erades däremot dessa aspekter av fysisk styrka och kondition. Kvinnliga 
idrottsutövare skulle främst ägna sig åt idrottsgrenar med spänst, skönhet 
och allmänt välbefinnande. Att den kvinnliga idrotten trots dessa normer 
ändå gjorde framsteg ser Olofsson inte som ett resultat av manlig upp-
muntran. Efter andra världskriget kom den kvinnliga idrotten att bli än 
mer framträdande. Olofsson menar att tiden fram till 1970 innebar en 
uppbyggnadsfas. Det låga kvinnodeltagande började uppfattas som ett 

                                                        
179 Billing, P. et al (1999) s. 19 ff. 
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problem och olika åtgärder vidtogs för att locka fler kvinnor till idrottsrö-
relsen. Inga Löwdin blev år 1951 den första kvinnan i RF:s styrelsen och 
det bildades särskilda kommittéer för damidrott.180 

I slutet av 1960-talet fick sedan damfotbollen förnyad fart. Olofsson 
pekar här på Öxabäcks IF:s betydelse som förebild och inspiratör för 
kvinnliga fotbollsspelare. Samtidigt hade mer kontextuella faktorer också 
betydelse med kraven på ökad jämställdhet och kvinnors ökade förvärvs-
arbete som två exempel. Konflikter uppstod dock i föreningarna när resur-
serna skulle fördelas mellan flick-/damfotboll och pojk-/herrfotboll. Detta 
förklarar i sin tur, menar Olofsson, att de bästa lagen kom att utvecklas i 
mindre föreningar med ingen eller blygsam herrfotboll.181 

Torbjörn Andersson menar att damfotbollsvågen som redan i slutet av 
1910-talet drog in över Sverige skapade stora förhoppningar. Vissa trodde 
att damfotbollslagen, genom systematisk träning, inom 15-20 år skulle 
kunna bli svåra konkurrenter till herrklubbarna. Det slogs till och med ett 
publikrekord för damfotboll i Örebro sommaren år 1921. Men kritiken 
lät inte vänta sig på. Kvinnorna avfeminiserades och inte sällan användes 
estetiska argument om att kvinnornas kroppar blev ”fula” i betydelsen 
maskuliniserade genom hård träning. Kritiken kom även från internatio-
nellt håll och i Belgien förbjöds fotbollsklubbarna att hyra ut sina planer 
till damlag. Damfotbollen lämnades att självdö, menar Andersson.182 

Genom anläggandet av ett genusperspektiv ges alltså andra faktorer be-
tydelse och en delvis annan förståelse av de historiska förändringarna 
skapas. På samma sätt finns det anledning att tro att den generella ”väl-
färdsberättelsen” också får ett förändrat innehåll när den belyses ur ett 
genusperspektiv. Periodiseringar kan utgå från olika perspektiv och, vilket 
varit poängen här, implicerar alltid en maktdimension.183  

Väl medveten om detta problem kommer jag likväl att i princip följa 
Sunds och Horgbys periodisering. Utgångspunkten är dock den generella 

                                                        
180 Olofsson (1989) s. 62-74. 
181 Hjelm (2004) s. 13 f och s. 25. Olofsson (1989) s. 145, s. 148 och s. 167 ff. 
182 Andersson (2002) s. 312 ff. Andersson menar att damfotbollen motarbetades 
utom i de fall då damlagen skulle möta gamla gubbar i så kallade muntrationsmat-
cher. Se även Hjelm (2004) s. 22 f. IFK Lindesbergs gubblag mötte år 1917 Lin-
desbergs kvinnliga fotbollsklubb i en välgörenhetsmatch som lockade ca 1000 
personer. Den första damfotbollsmatchen spelades år 1918 mellan Stockholms 
kvinnliga Idrottsklubb och ett annat ihopsatt lag med spelare från södra Sverige. 
183 Ungdoms- och handikappidrott borde t ex också inkluderas i idrottens periodi-
sering. 
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förståelsen av 1900-talet och hela organisationen ÖSK snarare än enbart 
fotbollssporten. De exakta årtalen skiljer sig dock något åt och har anpas-
sats till föreningens förflutna.  Övergripande kommer dessa faser att ge de 
kronologiska ramarna för kapitel 6, 7 och 8.  

Sammanfattningsvis kan följande sägas känneteckna respektive fas. Den 
första fasen (a) Etableringsfasen (1908)-1923 kännetecknas av att före-
ningen under denna period etablerades på sportfältet och förankrade sig i 
det lokala samhället. Antalet medlemmar ökade i princip konstant. Den 
andra fasen (b) kallar jag Expansionsfasen 1923-ca 1967. Under denna tid 
skaffade sig föreningen egna anläggningar där Eyravallen kom att bli den 
mest betydelsefulla. I syfte att effektivisera sina beslut bildades också sekt-
ioner för respektive idrottsgrenar, en omorganisering som hade inletts 
redan i slutet av 1910-talet. Den sista fasen (c) benämns Avamatöriserings-
fasen ca 1967-1989. Under denna tid blev framförallt fotbollsverksamhet-
en en mer renodlad företagsverksamhet. Andra sektioner försökte dock 
hänga på den nya tidens möjligheter med en ekonomisk hotbild ständigt 
hängande över sig. Parallellt med denna ekonomisering flyttade samtidigt 
ungdomsidrotten fram sina positioner inom föreningen. 

I princip följs alltså tiden före, under och efter det socialdemokratiska 
folkhemmet och välfärdssamhället. Hur föreningsdemokratin tog form 
och förändrades i dessa faser är med andra ord studiens styrande fråga. 
Nu är det dock hög tid att närma sig denna lokala nivå av demokratin. 

Lokalsamhället och idrottsföreningen 
Den idrottshistoriska forskningen har visat att den lokala idrotten hade 
betydelse i skapandet eller reproduktionen av en lokal identitet och i viss 
mån lokal välfärd. Här har bland annat Christer Ericsson visat att idrotts-
föreningar blev en viktig del i skapandet av bruksanda vid bruksorterna.184 
Peter Billing och Mikael Stigendal understryker också idrottens betydelse 
för skapandet av en speciell ’Malmö-anda’.185 Idrottsföreningens betydelse 
för den lokala identiteten står också i fokus i Torbjörn Anderssons om-
fångsrika studie av svensk fotbollskultur från 1950- till 2000-talet. An-
dersson visar här hur den lokala fotbollsklubben blir bärare av en lokal 
stolthet. Fotbollen, lokaliserad genom den lokala klubben, blir förmedlare 
av ”vi-känsla” och kontrasterar samtidigt staden eller bygden från ”dom 
där” andra städerna. Publiken, med sin säregna dialekt, sjunger och hejar 

                                                        
184 Ericsson (2004) och (2013). 
185 Billing och Stigendal (1994) s. 276 ff. 
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på det egna laget och hånar kanske motståndarlaget. Lokala sponsorer 
och kommunpolitiker finns ofta på plats när det är spännande matcher.186 

Idrotten, i dessa fall manlig fotboll och bandy, ingick i ett större lokal-
politiskt projekt vilket fick till följd att till exempel kraven på framgång 
ökade från det omgivande lokalsamhället. Här tycks den populära herr-
fotbollen länge ha stått i en klass för sig.  

Fotbollen och det glokala nätverkssamhället 

Lagsporterna med fotbollen i spetsen, menar Andersson, tycks ha haft en 
särskild förmåga att skapa provinsiell identitet och fungerade i viss ut-
sträckning också klassinkluderande, kanske mer klassinkluderande än de 
individuella idrotterna men forskning saknas fortfarande på detta område. 
När manliga arbetarlag (till exempel IFK Göteborg) mötte ett medel-
klasslag (till exempel Örgryte IS) kan detta ses som en institutionaliserad 
klasskonflikt som samtidigt innehöll klassintegrerande dimensioner. 
Klasskampen förflyttades till fotbollsplanen där rättvisa och andra former 
av demokratiska ideal skulle råda. I den tidiga idrottsrörelsen bar vissa 
sporter, som till exempel tennis och golf, en överklassprägel medan arbe-
tarinslaget var tydligare i kraftsporter som brottning, tyngdlyftning och 
boxning. Specialidrottsföreningar inom rodd, gymnastik, skridsko och 
cykel hade nästan enbart medlemmar ur borgerskapet.187 

Andersson pekar på det intima förhållandet mellan globala och lokala 
förändringar som ibland kunde gestaltas i enskilda individer. Introduk-
tionen av proffsfotboll skedde till exempel av Stuart Baxters kontrakt med 

                                                        
186 Andersson (2011). 
187 Andersson ger oss sex exempel (Helsingborg, Landskrona, Malmö, Listerlandet 
– Mjällby AIF, Växjö och Göteborg). Angreppssättet är ett brett (kulturhistoriskt) 
och källmaterialet består till exempel av allt från supportrars hemsidor, turistbro-
schyrer, matchprogram, intervjuer till föreningsprotokoll och tidningsartiklar. 
Andersson (2011). Se även Yttergren, L. (1996) Täflan är lifvet : idrottens 
organisering och sportifiering i Stockholm 1860-1898 s. 94 f, Sjöblom (2006) och 
Nils Olof Zethrins pågående avhandlingsarbete. Klassaspekterna förändrades dock 
över tid och omkring 1950 var situationen annorlunda då handboll, friidrott och 
simning hade starkast förankring i mellanskiktet medan fotboll, boxning och ski-
dåkning var arbetarklassens starkaste sporter. Tennisen har något äldre anor i 
Sverige än fotbollen. Grenen debuterade under slutet av 1870-talet men det dröjde 
innan ”den vita sporten” blev tillgänglig för gemene man. Den expanderade sedan 
under 50-, 60- och 70-talen p g a att ler- och tegelbanorna ersattes med mer lätt-
skötta grus-, gräs-, gummi- och asfaltbanor. Expansionen fortsatte under 80- och 
90-talen med inomhushallar och nya banor över hela landet. 
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Helsingborgs IF år 1976. Men fotbollen var inte enbart en marionettdocka 
under de globala förändringarnas vindar utan kunde också, som i 
Helsingborgs fall, fungera som en traditionell identitetsmarkör när globa-
liseringens snabba förändringar påverkade stadens och människornas 
villkor. Fotbollen blev med andra ord en motkraft mot avtraditionalisering 
och samhälleliga upplösningstendenser.188 

De mer moderna organisationsinslagen finner Andersson från slutet av 
1960-talet. På seniornivå skulle det dröja ända till 1972 innan tröj-
reklamen tilläts av Svenska Fotbollförbundet SvFF. Från 1967 syntes dock 
alltmer reklam på arenorna. Ungefär samtidigt stärktes också banden mel-
lan klubbarna och lokalpolitiken. Lokala politiker hamnade inte sällan i 
klubbarnas styrelser. Under 1960-talet gjorde också PR-mannen entré i 
fotbollsklubbarna. Dennes uppgift var att sköta kontakterna med pressen 
och intressera journalister för klubben. Den minskade publiktillgången, 
menar Andersson, är den främsta förklaringen till denna positions till-
komst men det dröjde till 1980-talet innan näringslivet på allvar gjorde sin 
entré i elitfotbollen. År 1983 hade till exempel HIF en konferens för före-
tagsledare och marknadsförare under rubriken ”Vad kan HIF göra för ditt 
företag?”. Sättet att se på sponsring hade då förändrats. Det som tidigare 
hade varit en slags penninggåva skulle bli en mer ömsesidig relation mel-
lan klubben och sponsorn.189 

Den patriarkala föreningsdemokratin – några exempel 

I flera av de klubbar som forskningen berört är den manliga dominansen i 
det närmaste kutym. Bilden av en representativ-demokratisk idrottsrörelse 
kan alltså kontrasteras med ’patriarker’ som styrde i den ideella förening-
en. Inte sällan hade dessa män kopplingar till det socialdemokratiska par-
tiet. I Östers IF valdes Stig Svensson till ordförandeposten år 1943. Social-
demokraterna hade kommit till makten tre år tidigare och Svenssons sym-
patier för partiet var allmänt kända.190  

I framförallt bruksorterna fick idrottsföreningarna tidigt ett starkt stöd 
från det privata näringslivet. Här fanns manliga arbetarkollektiv som utan 
                                                        
188 Andersson (2011) s. 33 ff och s. 83. 
189 Andersson (2011) s. 47 ff. Öster blev också den klubb som banade vägen för 
marknadsanpassningen inom svensk herrfotboll. Spelarna kontrakterades och 
betalades så att eftermiddagsträningar kunde hållas. En energisk hejaklacksledare 
drog igång läktaraktiviteter och Öster hade högst publiksiffror i landet i slutet av 
1960-talet. 
190 Andersson (2011) s 159, s. 249 och s. 252 ff. 
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svårigheter kunde identifiera sig med lagsporter som fotboll och bandy. 
Idrotten blev en pusselbit i brukets totalansvar för sina anställda och deras 
familjer. Christer Ericssons studie av Lesjöfors och baron de Geers ”väl-
färdspolitik” ger flera exempel där föreningslivet innebar en demokratisk 
fostran och skötsamhet.191 

Efter andra världskriget förändrades emellertid bruksmiljöernas karak-
tär. Den geografiska och sociala rörligheten ökade och kontakterna med 
omvärlden (globaliseringen) blev mer påtaglig. I bruksorten Jonsered in-
nebar detta att det patriarkala samhället under släkten Gibsons styre kom 
att hamna i händerna på det multinationella företaget Electrolux. Grovt 
sett så kom alltså den lokalpolitiska demokratin i praktiken att bli bero-
ende av en enda arbetsgivare. Detta innebar emellertid också att bruksor-
tens sociala slutenhet bröts upp. Jonsereds IF:s sätt att hantera den nya 
situationen var att satsa på ungdomen.192  

Jonsereds IF hade tidigt stått i nära relation med Jonsereds Fabriker 
som gav klubben ekonomiskt stöd (kallat gåva, bidrag, anslag eller av-
skrivning av skuld). Exakt hur stora belopp som fabriken förde in i före-
ningen är omöjligt att svara på. Föreningen fick hjälp med att iordning-
ställa sin idrottsplats år 1922 (året före Eyravallen) och från och med 
1930-talet tycks fabriken ha gett årliga bidrag till föreningen, menar histo-
rikern Ulf Björnfors. Under 1940- och 50-talen betydde dessa bidrag 
mycket för föreningen och vissa år utgjorde de uppemot en fjärdedel av 
föreningens totala inkomster.193 

I Malmö, en stad som kanske påminner mer om Örebro än Jonsered, 
kom SAP till makten i slutet av första världskriget och behöll denna domi-
nerande position till 1985. Marknadslösningarna framstod inte som kon-

                                                        
191 Ericsson (2013). Se även Ericsson (2004) s. 17 och s. 66 ff. Patriarken Karl 
Fredrik Göransson i Sandviken menade till exempel att idrotten hade en viktig 
moralisk uppgift eftersom den aktiverade ungdomen på deras fritid som därmed 
höll ungdomarna borta från gatuflanerande och kaféer. Med ekonomiska bidrag 
från Göransson anlades Jernvallen, ett idrottscentrum som skulle bli en attraktion 
för ungdomen och locka dem till ett sunt idrottsliv.  
192 Andersson, B. (1985) "Idrottens villkor i ett föränderligt samhälle: fotbollslaget 
i brukssamhället" i Samhälle och idrott i Jonsered 1830-1980 (Ed. B. Andersson , 
T. Svensson och Y. Andersson) s. 148 ff. 
193 Bolagets kontantstöd upphörde inte förrän år 1976 men hade då successivt 
minskat och marginaliserats i betydelse och omfattning. Björnfors, U. (1985) 
"Jonsereds IF: Ekonomi och social struktur" i Samhälle och idrott i Jonsered 1830-
1980 (Ed. B. Andersson , T. Svensson och Y. Andersson) s. 222 f. 
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kreta alternativ förrän under 1980-talet. Vid sidan av den socialdemokra-
tiskt dominerade arbetarrörelsen kom också idrottsrörelsen i Malmö att få 
stor betydelse, framförallt för partiets långsiktiga skötsamhetsfostran. 
Malmö Idrottsplats invigdes redan 1896. Projektet, som påminner om hur 
Eyravallen i Örebro kom till, hade finansierats av Aktiebolaget Malmö 
idrottsplats genom tecknandet av aktier och borgenslån från staden. Fot-
boll och brottning var populära idrotter och, menar Stigendal och Billing, 
idrotten bidrog starkt till att stärka samhörighetskänslan i staden. Mellan 
åren 1926 och 1935 bildades över 100 idrottsföreningar i Malmö. De 
stora industriarbetarplatserna var viktiga rekryteringsarenor. Malmö FF 
bildades 1910 och hade stark förankring i arbetarklassens skötsamhetskul-
tur. Socialdemokraten Eric Persson blev patriarken i Malmö FF och inom 
Malmöidrotten generellt. Persson var också en stark skötsamhets- och 
nykterhetsivrare.194 

Eric Persson värnade om idrottsutövarnas bildning. Han tog med spe-
larna på kulturella och historiska utflykter och höll även kurser i engelska. 
Efter amatörreglernas slopande förstod Persson att Malmö FF ganska 
omgående borde stärka sina relationer med mer penningstinna kretsar i 
samhället. Arbetarklassförankringen försvagades och Persson utsåg bank-
direktören Hans Cavalli-Björkman till sin efterträdare. Den enväldige 
patriarkens tid var därmed över och Malmö FF förvandlades i riktning 
mot ett företag. Tränaren, eller coachen, fick nu huvudansvaret över lagut-
tagning och själva spelet medan föreningsledningen ansvarade för eko-
nomi och administration. Det ideella arbetet blev emellertid fortfarande 
betydelsefullt men överlag, menar Billing och Stigendal, försvagades fot-
bollens kollektiva arbetarklassprägel samtidigt som individen placerades i 
centrum.195 

                                                        
194 Person menade bland annat att bara ”…svin dricker mer än två snapsar till 
maten.” Billing och Stigendal (1994)  s. 167 (citat), se även s. 158 ff. Ur ett urbant 
perspektiv innebar idrottsanläggningarna att idrotten blev en del av stadsplanerna. 
I Örebro fanns redan år 1902 idrottsplatser inritade men idrottens omfattning i 
staden Örebro under det tidiga 1900-talet är fortfarande outforskad. Sjöblom 
(2006) s. 90 ff. 
195 Billing och Stigendal (1994) s. 165 ff. Se även Peterson (1993) s. 137 ff. År 
1944 vann Malmö FF sitt första SM-guld i fotboll och kom sedan under lång tid 
att bli en av Sveriges i särklass mest framgångsrika klubbar. 
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Krisen kring 1970 

Den ekonomiska krisen kring 1970 drabbade Sveriges lokalsamhällen 
olika. Norrköpings textilindustri drabbades tidigt av den internationella 
konkurrensen medan Landskrona drabbades av den så kallade varvskrisen 
betydligt senare.196 Nedmonteringen av ’den svenska idrottsmodellen’ 
innebar i praktiken ett ökat utnyttjande av marknadslösningar. Amatörpo-
litikens primat över marknaden förlorades formellt år 1967 men den mer 
marknadsanpassade fotbollen fick också konsekvenser för sportfältets 
förmåga att skapa integration och skötsamhet: 

Som en konsekvens undergrävdes idrottens betydelse som form för sköt-
samhetsdiskursen. Idrotten överbryggade inte längre gapet mellan männen i 
arbetarklassens undre och övre skikt till fördel för den socialdemokratiska 
arbetarrörelsen. Inte heller stärkte idrotten längre känslan av gemenskap 
och delaktighet i välfärdsstatens utveckling. Visserligen fortsatte idrotten 
att skapa gemenskaper mellan människor, men mer som individer och inte 
som tidigare delar av större kollektiv.197 

Billing och Stigendal framställer nästan välfärdsstatens idrottsliv på ett 
förskönande sätt medan marknadslösningarna indirekt framställs som 
negativa för människors gemenskap och delaktighet i samhället. Framför-
allt saknas ett genusperspektiv. I deras version är kvinnorna i princip ute-
slutna ur berättelsen. Marknadsanpassningen gick emellertid framåt på 
bred front i samhället och idrotten var inte undantagen dess framfart.198 

Föreningen och marknadskrafterna 

Den offentliga sektorn hade blivit stor, i betydelsen dyr, vilket hade skapat 
ett högt skattetryck på medborgarna. Detta fick delvis till följd att tillväx-
ten minskade och produktiviteten sjönk. Tony Judt menar också att de 
demografiska kalkylerna slog fel. Det föddes helt enkelt inte tillräckligt 
med nya medborgare som genom sina skattebetalningar kunde finansiera 
de äldres pensioner och andra välfärdsinrättningar. År 1977 upptog till 
exempel den svenska statens sociala avgifter en tredjedel av budgeten. 

                                                        
196 Jfr Andersson (2011) s. 102 f. 
197 Billing och Stigendal (1994) s. 174. 
198 Urholkningen av fotbollens traditionella, sociala betydelse gjorde att folket 
stannade hemma menar Billing och Stigendal. Till exempel sjönk Malmö FF:s 
publiksnitt från ca 15 000 åskådare under 1950-talet till 3000 under 1980-talet. 
Ironiskt nog nådde då klubben sina främsta framgångar. Billing och Stigendal 
(1994) s. 175. Andersson (2011) s. 130. 
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Lösningen blev att öppna den offentliga sektorn för marknadslösningar. 
Det var dock inte enbart Sverige som förändrades i denna riktning under 
1980-talet.199 

Under 1980-talet fann den marknadsanpassade marknadsmodellen sina 
former och Malmö FF (liksom de flesta andra elitfotbollsklubbar) ökade 
sina sponsorintäkter enormt. År 1975 hade de legat på beskedliga 390 000 
kr och tio år senare var siffran 2 miljoner kronor. År 1987 omsatte MFF 
17 miljoner kronor och gjorde en nettovinst på 2,5 miljoner. Tröjreklamen 
gav 1,7 miljoner och mannen bakom förändringen var Cavalli-Björkman 
som visste att utnyttja den begynnande tv-bevakningen av MFF. År 1989 
blev sedan Malmö FF den första klubben i Sverige att heltidsanställa sin 
spelartrupp.200 

För marknadens villkor på sportfältet utgjorde länge amatörbestämmel-
serna ett hinder för expansion. Dessa kan helt enkelt förstås som ett led i 
en politisk strävan efter att stävja marknadens intrång på sportfältet. När 
de slopades år 1967 förändrades marknadens möjligheter att agera på 
sportens arenor. Här visar emellertid Torbjörn Andersson en motbild och 
hävdar att fotbollens marknadsanpassning och kommersialisering inleddes 
redan under 1920-talet. Andersson uppfattar inte år 1967 som en vatten-
delare utan menar att marknadiseringen gick i cykler. Framgångar på 
sportfältet kunde ge höga publikintäkter ett år men om fotbollslaget pre-
sterade sämre gav detta i praktiken sämre ekonomiska inkomster.201 

Ekonomiseringen av idrotten, kanske framförallt herrelitfotbollen, sköt 
fart under 1970- och 1980-talen. Det var framförallt företag med intresse 
av att synas tillsammans med klubben som möjliggjorde denna ökade 
ekonomisering. Givetvis var också media, publik och kommun viktiga 
aktörer. De lokala medierna tycks mer eller mindre alltid ha levt i ett sym-
biotiskt förhållande med den lokala sporten (i Blekinge har Sydöstran, 

                                                        
199 Judt (2006) s. 535 ff. Se även Billing och Stigendal (1994) s. 70 ff, Schön (2007) 
s. 412 ff och kapitel 6. 
200 Andersson (2011) s. 168 f. 
201 Vid en närmare granskning så ser dock läsaren att Andersson har ett vidare 
marknadsbegrepp än till exempel Tomas Peterson. Andersson ser exempelvis 
publikintäkter som en marknadiserad inkomstkälla. Denna, menar Peterson, var 
snarare kopplad till föreningens folkrörelseförankring. Andersson (2002) s. 648 
(och hela kapitel 8) och Peterson (1989) s. 56 ff. 



84  DANIEL ALSARVE	 I ständig strävan efter framgång? 
 

Blekinge Läns Tidning, Karlshamns Allehanda och Kristianstadsbladet till 
exempel sponsrat Mjällby AIF).202 

I nationella medier hade sporttidningar, tidskrifter, dagspress, radio och 
TV länge rapporterat från sportens värld. I denna rapportering ingick 
sporten som del i folkhemmets eller välfärdsstatens identitetskonstrukt-
ion.203 Det stora medialiseringsgenombrottet skedde dock med slopandet 
av TV-monopolet och introducerandet av reklamfinansierade TV-kanaler i 
Sverige och runt om i Europa under slutet av 1980-talet. (TV 3 introduce-
rades 1987 och TV 4 år 1993 i Sverige). Fotbollen började fylla TV-
tablåerna och dess kommersialisering nådde nya, svindlande nivåer. Ett 
tyskt medieföretag tecknade till exempel ett fyraårsavtal för sändningsrät-
tigheterna av svensk fotboll till ett pris av 400 miljoner kronor. Intresset 
från sponsorernas sida för de välexponerade elitlagen lät inte vänta på sig. 
Detta signalerar också sportens ökade globalisering. Stora idrottsevene-
mang var av stort intresse för företag samtidigt som vissa klubbars 
klubbmärken förvandlades till regelrätta varumärken.204 

Medförde då marknadens framflyttade positioner och den ökade kom-
mersialiseringen något mer konkret för sportfältet och föreningsdemokra-
tin? Robert A Dahl menar att det finns en paradox i relationen mellan 
demokrati och det som jag lite vagt kallar marknadsekonomi. Dahls reso-
nemang går ut på att en marknadskapitalistisk ekonomi har den demokra-
tiska fördelen av att vara en (idealt sett) öppen marknad men att denna i 
praktiken genererar ekonomiska ojämlikheter mellan företag och med-
borgarna. Medborgare som är ekonomiskt ojämlika tenderar i sin tur 
också att vara kulturellt och politiskt ojämlika. Med andra ord så är det 
omöjligt att uppnå absolut jämlikhet mellan medborgarna i ett marknads-
ekonomiskt samhälle.205 

Detta kan låta deprimerande och blir kanske än mer nedslåendet av det 
faktum att det idag finns få om ens några alternativ till det marknadseko-

                                                        
202 Andersson (2011) s. 26 ff och s. 234. Vissa supportrars agerande (huliganism) 
kan dock verka nedbrytande på föreningskulturen. 
203 Jfr Stark, T. (2010) Folkhemmet på is: ishockey, modernisering och nationell 
identitet i Sverige 1920-1972. 
204 Andersson (2011) s. 24, s. 31 f, s. 59 och s. 218. Schön (2007) s. 449. I den 
statsfinansierade televisionen började programmet ”Fotbollskväll” sändas 1993 
som var ett viktigt specialprogram om fotboll. 
205 Dahl (1998) s. 158 f. För kopplingen mellan ekonomiskt och kulturellt kapital, 
se även t ex Bourdieu, P. (1986) "The Forms of Capital" i Handbook of theory 
and research for the sociology of education (Ed. J. G. Richardson). 
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nomiska systemet. Men marknadsekonomin har i praktiken regler och i 
varje demokratiskt land styr regering och andra institutioner marknads-
villkoren. Marknaden är med andra ord inte självreglerad.206 

Dessa processer diskuterar delvis Tomas Peterson i sin bok Leken som 
blev allvar. Nyckelbeslutet i Petersons analys fattades 1967 då den folk-
rörelsebaserade fotbollen, präglad av amatörism, bruksvärdesproduktion 
(idrottande för idrottens egen skull) och med en föreningsstruktur förank-
rad i folkrörelsens organisationsstruktur genom en professionaliserings-
process inriktad på organisationen, ekonomin och fotbollsfilosofin (fot-
bollslärandets form, innehåll, människosyn, taktik, strategi och teknik-
kunnande) ledde fotbollsutvecklingen mot en marknadsbaserad fotboll 
präglad av professionalism, bytesvärdesproduktion och företagets eller 
aktiebolagets organisationsform. För den marknadsanpassade fotbollsför-
eningen, menar Peterson, gällde att varje poäng i princip skulle kunna 
omräknas i ekonomiska termer. Denna strävan efter effektivitet motver-
kade i sin tur lekfullheten ute på plan. Folkrörelseidealen försvagades sam-
tidigt som kunskapskraven i allt mindre utsträckning skulle stå att finna i 
den traditionella sortens förtroendevalda ledamöter. Styrelseledamöter 
handplockades och allt från ungdomsledares till kassörens positioner om-
vandlades till ett lönearbete.207 

Somliga klubbar hade mycket att vinna och andra hade mycket att för-
lora på marknadsanpassningen under 1970-talet. De ekonomiska resur-
serna blev mer betydelsefulla under denna tid. Lägg därtill att publiksnittet 
minskade på arenorna. Marknadiseringens konsekvenser tolkas ofta som 
att ”det är pengarna som styr” i den moderna fotbollen numera. En sådan 
tolkning är dock en grov generalisering. Marknadiseringen skapade grund-
läggande förbättringar för föreningsdemokratin genom till exempel en 
utvecklad utbildningsverksamhet och förbättrade träningsvillkor. Det var 
alltså inte enbart pengar som gav föreningarna möjligheter. Det var inte 
heller enbart bristen på pengar som skapade problem. Ur ett bredare pers-
pektiv finns dock forskning som visar att föreningsdemokratins inflytande 
har minskat medan familjens och skolans inflytande över individen har 
ökat. Huruvida detta är av godo eller ondo är omöjligt att svara på.208 

Vid en närmare granskning av amatöridrotten visar sig även denna in-
nehålla en demokratisk paradox. I själva verket innebar amatörbestäm-

                                                        
206 Dahl (1998) s. 174 ff. 
207 Peterson (1989) s. 21 f och s. 24 ff. 
208 Torpe (2003) s. 332 och s. 334. 
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melserna att principen om allas rätt att deltaga inskränktes (eftersom pro-
fessionella inte fick delta) även om motiven för detta bar rättviseideal.209 
Låt oss nu titta närmare på amatörreglernas innehåll. 

RF och amatörismen 

Den som mest ingående har undersökt idrottsamatörismen i Sverige är 
historikern Karin Wikberg. Enligt Wikberg var det övergripande syftet 
med bestämmelserna att varken utövare eller ledare skulle kunna tjäna 
pengar på idrotten. Samtidigt som reglerna var resultathämmande kunde 
de motiveras utifrån den internationella olympiska idrottsrörelsens ama-
törideal tillsammans med föreställningen att den antika grekiska idrotten 
hade förfallit på grund av ökad professionalism. I den professionella idrot-
ten, som innehöll segerpengar och tippande, ökade koncentrationen av 
uppgjorda matcher och korruption. Sammantaget bidrog detta till att 
skapa bilden av en god amatöridrott och en förkastlig professionell idrott. 
Men problemet var att amatörbestämmelserna var vaga och oförutsäg-
bara. I Stockholm till exempel användes två amatörstadgor vid slutet av 
1800-talet. Den ena var strikt ekonomiskt inriktad med förbud om att 
tjäna pengar på idrottande samt förbud om att idrotta mot eller med en 
professionell. Den andra var mer socialt inriktad och uteslöt vissa yrkes-
grupper som kuskar och sjömän. Genom ett utestängande av lägre sam-
hällsgrupper kunde den sociala exklusiviteten bevaras.210 

Amatörreglerna riskerade alltså att skapa sociala barriärer. Dessutom 
kunde tävlingslogiken, när den tog sig uttryck som underhållning och 
spektakel, vara en akilleshäl för sporten i dess relation till stat och kom-
mun. Dessa dimensioner skapade ekonomiska intäkter för klubbarna men 
det var inte denna underhållningsindustri som staten ville uppmuntra. 
Införande av nöjesskatt var ytterligare ett sätt att stävja dessa processer.211 

                                                        
209 Se Donnelly (1993) s. 423 f. 
210 Wikberg (2005) s. 15 ff. Yttergren (1996) s. 73. Även Andersson (2011) s. 45 
pekar på amatörreglernas innehåll av universellt regelverk och en moralsyn.  
211 Norberg (2004a) s. 466 f och (2004b). När nöjesskatten slopades år 1961 var 
syftet att främja de små föreningarna vars utgifter ofta överskred inkomsterna. 
Denna inställning präglade sedan idrottspolitiken fram till 1970. Med röstsiffrorna 
172-165 röstade riksdagen för ett slopande av nöjesskatten på idrottstävlingar. 
1993 slopades statliga ombud i RF och statens idrottsstöd fick formen av ersätt-
ning istället för bidrag. Därefter har redovisningskraven ökats och bidragen bred-
dats. 
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Idén om att det inte var önskvärt att tjäna pengar genom sitt idrotts-
utövande kom ursprungligen från en socialt välbärgad klass som helt en-
kelt inte behövde idrotta för sin nödtorft och etablerades under senare 
delen av 1800-talet i England.212 Amatöridrott och professionell idrott 
ansågs representera två till synes oförenliga system med motsatta ekono-
miska och moraliska värderingar. Den första stora debatten uppstod 1909 
då RF gick till attack mot professionella tendenser samtidigt som dessa 
uttryck uppmuntrades av journalister.213 Att vara professionell betydde i 
praktiken att vara arbetarklass.214 

Utövarna skulle idrotta för sitt nöjes skull utan ekonomisk vinning men 
idealet hade svårt att få fäste i sportfältet. FIFA (Internationella fotbolls-
förbundet) tillät ersättning för förlorad arbetsförtjänst 1926 vilket resulte-
rade i att fotbollen utestängdes från de olympiska spelen. (FIFA slopade 
amatörbestämmelserna redan 1932.) Så sent som 1963 förkastade IOK-
presidenten Avery Brundage den professionella sporten som en utsugande 
cirkus och en ren publikunderhållning.215 

Amatörreglerna gällde även idrottsledarna. En anställning inom en id-
rottsorganisation kunde till exempel inte kombineras med ett uppdrag som 
förtroendevald styrelseledamot då detta stred mot amatörbestämmelserna. 
Ledaruppdraget skulle vara baserat på ideellt arbete. Kategorin ”ledare” 
var emellertid tvetydig och hur skulle militärer som var ledare/instruktörer 
tolkas? Wikberg menar att RF prioriterade organisatorisk hegemoni före 
en enda amatörstadga som skulle tryckas in i hela organisationen.216  

Om RF släppte in kapitalet och marknaden skulle det statliga bidraget 
med största sannolikhet ha försvunnit. Amatörpolitiken pendlade dock 
mellan generella principer och unika tolkningar. När idrotten sedan under 
mellankrigstiden implementerades i det svenska folkhemmet ökade kraven 
på RF att ha en trovärdig hållning i amatörfrågan. Flera intrikata fall upp-
stod med fällande domar i till exempel ”Malmö FF-affären” år 1934 och 

                                                        
212 Holt (1989) s. 103 ff. Benämningen ”professionell” hade funnits sedan mitten 
av 1850-talet. 
213 Inledningsvis var problemet främst kopplat till friidrotten och fotbollen. An-
dersson (2002) s. 265. Se även Nils-Olof Zethrins pågående avhandlingsarbete. 
214 Goksøyr, M. (1991) Idrettsliv i borgerskapets by : en historisk undersøkelse av 
idrettens utvikling og organisering i Bergen på 1800-tallet s. 145 och 160. 
215 Wikberg (2005) s. 23 ff och 119 f. 
216 Lindroth, J. (2002) "Ledarna och ledarfrågan" i Ett idrottssekel : 
Riksidrottsförbundet 1903-2003 (Ed. J. Lindroth och J. R. Norberg) s. 124. Wik-
berg (2005) s. 108. 
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den stora amatörräfsten på 1940-talet. Wikberg menar att idrottsgrenarna 
främst var vägledda av den inomidrottsliga praktiken (konkurrenslogiken) 
snarare än ideologistyrning (amatörideal) vilket i sin tur ”öppnade dörren 
för smygprofessionalism, hemliga penningtransaktioner utanför gällande 
regler”.217 

RF:s blandsystem var i längden inte trovärdigt. (Förutsägbarhet är ju 
själva grundtanken med generella regler och bestämmelser).218 Men det 
dröjde ända till 1967 innan amatörbestämmelserna slopades av RF. Wik-
berg beskriver RF:s inställning under perioden 1950-1967 som en trans-
portsträcka samtidigt som den olympiska idrotten dock profilerade sig i 
amatörfrågan.219 

Sammanfattning 
Vid en historisk överblick av relationen mellan föreningen och de om-
givande villkoren riskerar föreningen att framstå som en marionettdocka. 
De globala, ekonomiska och symboliska strukturerna tycks till stora delar 
ha dikterat villkoren för svensk lokalidrott. Hela välfärdsstaten byggdes 
upp i en tid då stora delar av Västeuropa och USA upplevde en aldrig 
tidigare skådad högkonjunktur. 

Om tiden före det socialdemokratiska folkhemmet kännetecknades av 
en idrottslig etablering i samhället innebar folkhemsidrotten en fördjup-
ning. Idrottsgrenar som fotboll och ishockey blev i sina manliga varianter 
en del av folkhemmet. Amatörismen blev det hyllade idealet och överträ-
delser bestraffades.  

                                                        
217 Wikberg (2005) s. 25, 68 f, 97-104, 133-136 och s. 139-178, citat s. 154. 
Gränsdragningen mellan olika idrottsevenemang skapade också svårigheter för RF. 
Exempelvis anordnades fotbollsmatcher med löpartävlingar i halvlek o d. Wikberg 
menar att mycket talar för att det fanns ett skymningsland av betydande omfatt-
ning redan i början av 1920-talet. I USA skapades en form av skenamatörism och 
genom fonder, stipendier, aktiv rekrytering av skickliga idrottsmän och anställda 
tränare kunde amatöridrott bedrivas på professionell basis. Se även Andersson 
(2011) s. 135 och (2002) s. 432 ff och Sund (2006). 
218 Ur ett bourdieuskt perspektiv går det att tolka amatöridealismen som en kamp 
mellan fältets ”renhet” och dess ”kätteri”. Under 1950-talet framstod amatörreg-
lerna som en allt mer konserverande och ortodox trosföreställning samtidigt som 
”kätterska” strategier flyttade fram sina positioner. Jfr Bourdieu (1999b) s. 57 ff 
där striden på fältet tolkas i termer av den ursprungliga renhetens kamp mot den 
kätterska kritiken. 
219 Wikberg (2005) s. 180 och s. 240 f. 
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Föreningslivet fördjupade kontakterna med lokala makthavare inom 
kommun och sedermera inom näringslivet. Bruksidrotten blev här ett und-
antag där lokala patriarker tidigt såg identitetsvärdet i idrotten. Den lo-
kala bruksandan byggdes upp med hjälp av framgångsrik idrott. 

Den manliga dominansen inom detta idrottsliv förblev ohotad under 
hela 1900-talet. De största förändringarna i det lokala föreningslivet kom 
istället de ekonomiska kriserna under senare delen av 1960-talet och bör-
jan av 1970-talet att innebära. Runt om i Europa framstod den statliga 
politikens problemlösningar som ålderdomliga och ineffektiva. Marknads-
lösningarna flyttade fram sina positioner. Idrottslivet började sponsras av 
lokala eller mer nationellt etablerade företag. En win-win-situation etable-
rades mellan företag och förening samtidigt som den ideella föreningen 
kopierade vissa organisatoriska mönster från företagsvärlden. Spelare, 
tränare och andra ledare blev avlönad personal och styrelsen en slags ar-
betsgivare. Beslutet att slopa amatörreglerna förändrade maktrelationen 
mellan idrottens politiska och ekonomiska system. Å andra sidan skapades 
bättre förutsättningar för utbildning, träning och andra demokratiska 
villkor. Marknadens makt var därmed inte enbart negativ för förenings-
demokratin. Framförallt kunde vissa klubbar förbättra sina sportsliga 
framgångschanser rejält.  

Beskrivningen av dessa processer har hittills hållit sig på en nationell el-
ler generell nivå. Det är nu dags att närmare studera hur och om dessa 
samhällsförändringar påverkade de demokratiska villkoren i Örebro 
Sportklubb. 
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KAPITEL 4. 

ETABLERINGENS UTMANINGAR 

Syftet i detta kapitel är att studera ÖSK:s demokratiska innehåll och för-
ändringar kopplade till sportslig och ekonomisk framgångssträvan utifrån 
de utmaningar som bildandet av föreningen skapade. De konkreta frå-
gorna är: Vilka målsättningar och drivkrafter präglade verksamheten un-
der 15 första åren? Vilka krav och förväntningar ställdes på medlemmar-
na? Vilka demokratiska dilemman uttrycktes och hur hanterades dessa? 

Kapitlet kommer att analysera vad som kännetecknade de inledande 
verksamheterna och hur föreningsdemokratin formgavs. Förändringarna 
av föreningsdemokratin har en nedtonad position även om några sådana 
kan skönjas. Bland annat kan den växande medlemsmängden ses som en 
slags förändring. Kronologiskt är kapitlet strukturerat utifrån förenings-
bildandet år 1908 till färdigställandet av Eyravallen år 1923. Forskning 
om den här tidens idrottsföreningsliv är starkt eftersatt. Det är alltså delvis 
otrampad terräng som bevistas i kapitlet. Kapitlet inleds, liksom kapitel 5 
och 6, med en utblick över staden Örebro och dess strukturella föränd-
ringar under denna tid. 

Staden och strukturerna cirka 1900-1920 
Trots att Örebro Allmänna Läroverk var tidigt ute med att ta in fotbolls-
sporten i sin skolidrott har idrottslivet i Örebro runt sekelskiftet 1900 inte 
studerats i tillfredsställande utsträckning.220 Staden Örebro stod, liksom 
många andra svenska städer i början av 1900-talet, inför den representa-
tiva demokratins genombrott. Industrialisering och urbanisering skapade 
djupverkande förändringar. Det var högkonjunktur vilket bidrog till att 
allt fler män fick rösträtt samtidigt som allt fler krävde att få det. En 
första, facklig organisationsvåg skapade strider på arbetsmarknaden mel-
lan fackföreningen och arbetsgivaren. Demografiskt sett finns lite varie-
rande uppgifter om Örebros storlek och förändring under 1900-talet. En-
ligt historikern Gunnela Björks beräkningar hade Örebro vid sekelskiftet 
1900 22 013 invånare och 10 år senare 30 082 st. Enligt historikern Bo 
Gustafsson beräkningar hade Örebro i början av 1910-talet cirka 25 000 
invånare (ca 80 m2/invånare) och i slutet av 1920-talet hade siffran stigit 
till 41 000 invånare (ca 160 m2/invånare). Sko-, kex- och textilindustrin 

                                                        
220 Andersson (2002) s. 100. 
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utgjorde de viktigaste näringarna samtidigt som handeln hela tiden expan-
derade. Björk betonar också att andelen kvinnor utgjorde cirka en tredje-
del av den totala arbetskraften i Örebro och kvinnornas närvaro i indu-
strin ökade stadigt. 1909 års strejk innebar en stor påfrestning för fackför-
eningsrörelsen i Örebro. Fattigdom och bostadsbrist var två av de största 
problemen samtidigt som arbetarnas löner i regel var låga och sämst betalt 
hade kvinnorna. Samhället ansågs inte ta sitt ansvar för sina medborgare 
vilket engagerade många kvinnor och män politiskt i syfte att söka över-
brygga de sociala klyftorna.221 

Den politiska utmaningen handlade även i Örebro om att mobilisera re-
surser, planera, fatta beslut och bygga upp område för område. Enligt 
Gustafsson var behovet ofta akut vilket gjorde att arbetet skapade stor 
glädje och tacksamhet bland medborgarna. Det skulle dock dröja länge 
innan detta välfärdsbygge blev klart. Socialförsäkringssystem, den nya 
skolan för hela folket, sjukhus- och läkarvård, ålderdomshem, servicehus 
och en social omsorg för både gamla och unga låg ännu långt fram i tiden. 
När det väl realiserats i början av 1970-talet skulle den nya generationen 
snabbt komma att glömma det gamla samhällets eländiga villkor.222 

Industrialiseringen var en nödvändig förutsättning för denna expansion. 
Örebros industriscen förknippas, utöver sko-, kex- och textilindustrin, 
också av SJ:s centrala verkstäder (CV). Statens kaka var trygg och en an-
ställning på CV betraktades som ”att hamna i himmelriket, t.o.m. om man 
som Harald Aronsson fick börja som städare.”223 Det fanns även pappers-
bruk (Örebro Pappersbruk AB), mindre möbel- och snickerifabriker, några 
bryggerier och slakterier i staden. De flesta industrier låg koncentrerade 
kring centralstationen men Örebro var också en utvecklad skolstad vilket 

                                                        
221 Björk, G. (1999) Att förhandla sitt medborgarskap : kvinnor som kollektiva 
politiska aktörer i Örebro 1900-1950 s. 43 ff och 185. Före första världskriget var 
Örebros befolkningstillväxt och rumsmässiga förändring sparsmakad (från 1854 
till 1911 steg invånarantalet från 5 000 till 25 000 och ytan från 32 till 212 hek-
tar). Gustafsson, B. (1988) Den tysta revolutionen : det lokala välfärdssamhällets 
framväxt : exemplet Örebro 1945-1982 s. 23 ff. 
222 Gustafsson (1988) s. 13. Se även Horgby (2012). Om socialförsäkringssystemet, 
se Berge, A. (1995) Medborgarrätt och egenansvar: de sociala försäkringarna i 
Sverige 1901-1935 och Åmark (2005). 
223 Gustafsson (1988) s. 26. Se även Strömberg, T. (1994) "Mannen som alla litar 
på : media och den socialdemokratiske kommunalpampen" Uppsala: Univ., 
Litteraturvetenskapliga inst., Avd. för retorik. 
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tillsammans med sjukhusen, läns- och stadsförvaltningen sysselsatte flerta-
let inom den offentliga sektorn.224 

Även om Sverige inte var direkt involverat i första världskrigets väp-
nade konflikter innebar kriget ransoneringstider och åtstramningar av 
olika slag. Bristen på livsmedel och andra förnödenheter var periodvis stor 
vilket resulterade i regelrätta hungerupplopp. Efter kriget steg inflationen 
samtidigt som arbetskraftsbehovet var stort. Kriget och freden innebar att 
det politiska klimatet kom att radikaliseras och medlemmarna strömmade 
ånyo in i fackföreningarna. Åren 1917-20 kan överlag karaktäriseras som 
en organisations- och organiseringsvåg. Socialdemokratin hade gynnats av 
beslutet att införa (allmän) rösträtt för män men det var först när den nya 
allmänna och lika kommunala rösträtten tillämpades för första gången 
som socialdemokraterna blev det största partiet i Örebro. Längre fram på 
1930-talet fick de sedan egen majoritet i stadsfullmäktige.225 

Skoindustrin gick på högvarv. Under kriget skapades många nya sko-
fabriker och arbetstillfällen och år 1916 arbetade ca 1000 kvinnor och ca 
1500 män i någon av Örebros 21 fabriker. Mer konkret innebar detta att 
mer än en fjärdedel av stadens invånare var beroende av skoindustrin för 
sin försörjning. Skoindustrins högkonjunktur innebar att inflyttningen till 
staden ökade. Näringslivet var med andra ord nödvändigt för människans 
nödtorft och i förlängningen även för demokratins genomförande av väl-
färdsleverans till sina medborgare.226 

I begynnelsen fanns intet, eller? 
Det var alltså en expansiv stad som ÖSK kom att verka i. I organisation-
ens inledande fas var dock kassatillgångarna minimala. I princip fanns 
bara medlemmarna och det fältspecifika kapital som dessa ägde. Behovet 
av ökad medlemsmängd och medlemskvalitét var alltså stort i inlednings-
skedet. Framförallt gällde det att erbjuda något mer attraktivt än konkur-
renterna i exempelvis IFK Örebro. Men bilden av att ÖSK började med 
”två tomma händer” ska inte överdrivas. Det finns tecken som tyder på 
                                                        
224 Gustafsson (1988) s. 23 ff. 
225 Björk (1999) s. 94 f. Se även Strömberg, T. (1988) "Kommunalpolitikern Adolf 
Lindgren" i Adolf Lindgren – en minnesskrift (Ed. C. O. Bergström) s. 97. 
226 Björk (1999) s. 95 f. Kvinnor utgjorde en majoritet av de nyinflyttade vilket 
gjorde att den kvinnliga arbetskraften i Örebro kom att utgöra en förhållandevis 
stor andel i jämförelse med andra städer. Den kvinnliga andelen av arbetskraften 
utgjorde år 1920 39 % av samtliga yrkesutövare i Örebro, i Eskilstuna var till 
exempel motsvarande siffra 28 %. 
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att klubben hade ett välutvecklat organisationskapital redan från första 
stund. Vid dagen för bildandet presenterades en demokratiskt vald sty-
relse, föreningsstadgar klubbades och dagen efter behandlades frågor om 
lämplig gymnastiklokal och bästa sättet att skaffa pengar till föreningen.227  

Den första vintern vann ÖSK (något sensationellt) DM-finalen i bandy. 
IFK Västerås besegrades i sista matchen med 6-0 och segern blev betydel-
sefull på flera sätt för klubben. Karl Graflund hade varit en av de tongi-
vande spelarna vilket gjorde att han befäste en ledarposition i klubben. 
Segern kom också att skapa en viss popularitet kring klubben och den blev 
känd i staden som nu hade distriktets bästa bandylag. Segern var ett kvitto 
på klubbens potential och hade möjliggjorts genom bland annat iordning-
ställandet av en egen skridskobana. Här hade laget kunnat träna tillsam-
mans och banan hade också besökts av allmänheten vars entréavgifter 
hade stärkt klubbkassan.228 

Idrottshistorikern Leif Yttergren har studerat hur idrottsföreningar bil-
dats och likheterna mellan hur ÖSK bildades och Yttergrens resultat är 
slående. Allmänheten bjöds in via annonser av olika slag till någon av 
stadens restauranger. Här skedde det formella bildandet och inte sällan 
fick initiativtagarna framträdande positioner i föreningsstyrelserna. Listor 
sattes upp på olika ställen i staden där allmänheten kunde skriva in sig 
som aktiv eller passiv medlem eller enbart ge ett ekonomiskt stöd. Ytter-
gren menar också att de ledande själva inte var så särskilt intresserade av 
att idrotta. Detta stämmer dock inte helt med ÖSK:s första styrelseleda-
möter. Graflund med flera var aktiva i bland annat bandy och allmän 
idrott men drog sig sedan tillbaka.229 

ÖSK följde delvis det gängse mönstret vid den här tiden där bildandet i 
huvudsak genomfördes av manliga läroverksungdomar med tävlings- och 
gymnastikmotivation. Fler än dessa var förstås välkomna att delta i verk-
samheterna. Ett viktigt kännetecken för ÖSK:s bildande är också att initia-
tivtagaren Karl T Graflund hade hamnat i konflikt med IFK Örebro. Att 
just IFK Örebro var en konkurrent märktes också i de diskussioner som 
uppstod när ÖSK startade en egen skridskobana för allmänheten. IFK 
Örebro hade tidigare varit ensamma i staden med detta men fick nu kon-

                                                        
227 ÖSK Protokoll 1908-10-28 § 1, 2 och 1908-10-29 § 2, 4. 
228 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 1, 1918) s. 2 och (nr 2, 1918) s. 2. 
229 Yttergren (1996) s. 59. Signifikant är också att en del föreningar bildades med 
Victor Balck i spetsen. 
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kurrens vilket förstås inte uppskattades. ÖSK tog dock ingen större hän-
syn till IFK:s reaktioner.230 

Under dessa inledande år bestod klubbens ledning av unga män som på 
olika sätt försökte hantera klubbens verksamheter och de motgångar som 
så småningom också dök upp. De kände varandra väl och flera av dem 
gick eller hade gått tillsammans på läroverket. Men i gemenskapen fanns, 
som tidigare nämnts, en person som utmärkte sig. Karl T Graflunds bety-
delse för klubben framstår som enorm. Det är åtminstone så han fram-
ställs vid klubbens 10-årsjubileum: 

Det fanns en bland stiftarna, som förstod att vinna pojkarnas odelade vän-
skap och förtroende, och han var som en stor bror för hela skaran av ung-
domar – ingeniör Karl Graflund. Han är den som mest av alla bidragit till 
föreningens framgång. Det var ett många gånger ytterst otacksamt arbete 
han utförde, och till honom går främst på föreningens 10-åriga födelsedag 
ett enhälligt tack för vad han gjort för föreningen och därmed för idrotten i 
Örebro.231 

Graflund framställs som ledaren och föredömet som utfört ett hårt och 
framgångsrikt arbete för föreningen och idrotten i Örebro. På ett annat 
ställe hyllas han med orden: ”Karl Graflund, du står för oss såsom den 
borne ledaren och såsom vårt föredöme. Må det vara sagt till din beröm-
melse och ditt ansvar.” Klubbens framgångar förklarades i korthet av 
Graflunds ordförandeskap.232 

Den första huvudstyrelsen bestod av Karl Graflund som ordförande, 
Henning Öholm som vice ordförande, K Håkansson som sekreterare och 
Y Olsson som vice sekreterare. Gustaf Hedén valdes till kassör, Hjalmar 
Pettersson till materialförvaltare och E Olsson till klubbmästare.233 Snitt-
åldern bland styrelsemedlemmarna var år 1908 21 år och ökade nästan 

                                                        
230 Se ÖSK Protokoll 1908-12-02 § 5. 
231 Örebro Sportklubbs medlemsblad (1918, nr 12) s. 1. 
232 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 12, 1919) s. 2. Se även Örebro Sport-
klubbs medlemsblad (nr 10, 1918) s. 1, (nr 11, 1918) s. 2 och (nr 12, 1918) s. 1. 
233 Uppgifter om förnamn och ålder saknas i fyra fall eftersom ingen med dessa 
namn återfinns i medlemsmatrikeln! Om uppgifterna stämmer så är det relativt 
anmärkningsvärt att styrelseledamöter inte var medlemmar. Kanske var de endast 
ledamöter och inte aktiva vilket skulle styrka Yttergrens resultat. Av de tre namn 
som återstår redovisas endast ett födelsedatum vilket gör snittåldern (22 år) 
mindre trovärdig. K Håkansson avsade sig sekreterarskapet redan efter en månad 
och ersattes av Y Olsson medan Helge Starck blev vice sekreterare. ÖSK Protokoll 
1908-10-28 § 1 och Örebro Sportklubbs medlemsmatrikel (1908-1919). 
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linjärt och år 1922 var genomsnittsåldern 30 år.234 Det är omöjligt att 
svara på varför medlemmarna valde just dessa representanter och vilka 
krav som ställdes på styrelserepresentanterna.235 

Om medlemmarna var missnöjda med en styrelseledamot kunde de 
välja en annan. Hur länge en ledamot satt i styrelsen säger alltså något om 
dennes popularitet, vilja att ställa upp för föreningen och samtidigt något 
om mängden ideella arbetstimmar som denne lade ned i sitt klubbengage-
mang. Cirka fyra styrelsemöten hölls i månaden men arbetsbelastningen 
var också större på vissa positioner. Mer detaljerat satt under de inledande 
15 åren den genomsnittlige ledamoten i ett eller två år. (Klubbmästaren 
upphörde att tillhöra styrelsen år 1918 och tävlingssekreteraren tillkom 
samma år. Från år 1917 bildades sektionsstyrelse vilka inte ingår i denna 
beräkning.) Minst omsättning är det på ordförandeposten (Graflund satt i 
13 av 15 år) tillsammans med kassörs- och materialförvaltarepositionen 
(A Larsson satt i 7 år och D Andersson satt i 5 år). Totalt invaldes ca 40 

                                                        
234 Uppgifter saknas för tre ledamöter. I september säger dock Eriksson och Hedén 
upp sig. ÖSK Protokoll 1909-04-15 § 8, 1909-09-09 § 4. År 1910 hade styrelsele-
damöternas snittålder ökat till 24,5 år. Återigen saknas uppgifter om 3 av sju 
ledamöter. 1911 var snittåldern densamma och då saknas uppgifter endast av en 
enda ledamot. 1912 var snittåldern återigen densamma (men då saknas uppgifter 
om 2 av 7 ledamöter). 1916 hade snittåldern stigit till 26 år och 1922 var snittål-
dern slutligen 30 år. Föga förvånande stiger alltså snittåldern i huvudstyrelsen. En 
beräkning visar dock att snittåldern bland medlemmarna totalt år 1908 var 16 år 
och därefter stiger snittåldern för nytillträdda medlemmar under 1910-talet till 
strax över 20 år. De nytillträdda kvinnorna var generellt sett något äldre än män-
nen. Den äldsta nyinträdde medlemmen var 58 år och den yngste 12 år. De fall där 
födelsedatum saknas har jag utelämnat ur snittberäkningen. Jag har också räknat i 
hela år och inte antalet dagar. Örebro Sportklubbs medlemsmatrikel (1908-1919). 
235 Mellan raderna, menar jag, går det att utläsa att styrelseledamoten skulle vara 
ekonomiskt handlingskraftiga, villiga att ställa upp och förfoga över lämpligt 
habitus. Jag baserar denna tolkning på det faktum att för att finansiera skrid-
skobanan det första året tecknade Graflund och klubbmästare Olsson ett lån till-
sammans på 150 kr. ÖSK Protokoll 1908-12-02 § 4. Det var ganska vanligt före-
kommande att styrelsemedlemmarna fungerade som låneborgenärer vilket jag 
tolkar som att föreningen tidigt var beredd att ta ekonomiska risker för sportsliga 
framgångar. Med sportekonomen Rasmus K Storms ord så flöt pengarna ut ur 
organisationen lika snabbt som de kom in. Storm, R. K. (2008) "Håndboldklubbernes 
finanshuller og spørgsmålet om profit på vej mod en sportsøkonomisk model" i Dansk 
håndbold: bredde, elite og kommercialiseringens konsekvenser (Ed. R. K. Storm) s. 149. 
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personer men av dessa satt endast sex stycken i fem år eller mer i styrelsen. 
Strax över 20 personer satt endast ett år i klubbens styrelse.236 

Hur påverkade detta varierande, ideella engagemang föreningsdemokra-
tin? En, som jag ser det, rimlig tanke är att ju längre tid en person hade 
möjlighet att engagera sig ideellt desto mer inflytande och kunskap fick 
denne i föreningens verksamheter. Med andra ord tenderade makten att 
öka ju mer engagemang och tid som satsades i föreningen. Genom att sitta 
i styrelseposition samlade personen på sig erfarenheter och vidgade sitt 
sociala kapital. Det var detta som gav inflytande i organisationen. Graf-
lund satt dubbelt så lång tid som Larsson och än mer än de flesta andra 
ledamöterna. Detta lade grunden för Graflunds dominerande position. 
Om föreningsdemokrati definieras som medlemsinflytande så valde med-
lemmarna att låta Graflund styra deras förening. 

 
Bild 4.1 Karl T Graflund ”Vår ordförande – Eyravallens skapare” 

Källa: Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 7-8, 1923) s. 2 
 
Ur ett könsperspektiv är det uppenbart att verksamheten skapades av 

män, drevs av män för män vilket påverkade föreningens genusordning 
och interna maktrelationer. I takt med att föreningen och dess styrelse-
medlemmar blev äldre skapades erfarenheter och traditioner som i sin tur 
förstärkte detta könsmönster. Problemet, som vi idag kan uppfatta det, är 

                                                        
236 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 9-10, 1923) s. 14. 
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att den manliga dominansen inte uppfattades som ett problem. Idrotten 
och föreningen var sysselsatt med andra uppgifter. 

ÖSK:s medlemmar, med Graflund i spetsen, blev tidigt övertygade om 
tävlandets betydelse. Förberedelser och träning hade möjliggjorts för ban-
dylaget redan första vintern, klubbkassans innehåll fylldes så smått och 
sportsligt duktiga medlemmar fanns i klubben. Detta var klubbens första 
recept för sportslig framgång. Märk väl att klubben ännu inte ägde bandy-
tröjor eller annan materiell utrustning. På ett lagfotografi med det seg-
rande laget från vintern 1908/09 prydde istället för klubbtröja och klubb-
märke ett svart band spelarna.237 

 
                 Bild 4.2 ÖSK:s bandylag 1908/09 

Källa: Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 2, 1918) s. 2. 
 
Vad kom då att prägla föreningens verksamhet under denna inledande 

fas eller, mer precist, vilket syfte skulle föreningen ha och vilka verksam-
heter skulle prioriteras?  

Formgivandet av föreningens demokrati 
Efter några namnändringar (från Örebro idrottsförening, ett namn som en 
vecka efter bildandet ändrades till Örebro allmänna idrottsklubb för att 
sedan definitivt ändras till Örebro Sportklubb)238 sökte den första styrel-
sen omgående medlemskap i det tävlingsinriktade RF vilket markerade 
klubbens tävlingsambitioner. Men balansakten mellan sportsliga tävlings-

                                                        
237 Se även ÖSK Protokoll 1908-12-14 § 4. 
238 Se ÖSK Protokoll 1908-10-28 § 3. 
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satsningar och kamratandans betydelse vägde jämnt åtminstone på det 
ideala planet vilket kan läsas i klubbens första stadgar: 

Örebro Sportklubb … har till uppgift att genom öfvandet af idrott höja in-
tresset för densamma och utbilda goda idrottsmän samt verka för en god 
kamratanda.239 

Möjligen nedtonades konkurrenslogiken i stadgarna men i praktiken 
var de minst lika viktiga som den goda kamratandan. Från centralt håll 
fanns också en ambition att avdramatisera spänningen mellan bredd och 
elit.240 

Idealt sett syftade verksamheterna till att öva och höja intresset för id-
rott, utbilda goda idrottsmän och främja en god kamratanda. Häri låg 
kanske den tidiga idrottens viktigaste bidrag till det allmännas bästa. Vissa 
föreningar ville presentera och väcka ett idrottsintresse genom att tillhan-
dahålla en idrottsplats, idrottsredskap eller idrottslitteratur. Historikern 
Bode Janzon finner motiv med maskulina och svensketniska undertoner i 
anspelningar på kärleken till fäderneslandet och idrotten som en manlig 
bastion. I Yttergrens studie hade 9 av 56 ett uttalat tävlingssyfte inskrivet i 
sin ändamålsparagraf (ingen av dessa var gymnastikföreningar).241 

Det var alltså uppmuntrande av idrottslig delaktighet, deltagande, infly-
tande som dominerade anslaget. Den representativa traditionen blev också 
direkt ett fundament för ÖSK och andra RF-anslutna föreningar. Hur RF:s 
paragrafer mer konkret kom att omsättas i praktiken är dock en annan 

                                                        
239 ÖSK Stadgar 1908 och/eller 1909. 
240 Andersson (2002) s. 132. Se även ÖSK Protokoll 1909-08-30 § 6, 8 och 1909-
12-19 § 2. ÖSK hade tidigt ett tävlingsutbyte med IF Start och IFK Örebro 
241 Goksøyr (1991) s. 38 menar att gymnastikföreningar lade större vikt vid en 
rationell föreningsverksamhet snarare än det ”sociale, selskapelige aspektet som 
tidligere hade dominert foreningslivet”. Se även Janzon, B. (1978) Manschettyrken, 
idrott och hälsa : studier kring idrottsrörelsen i Sverige särskilt Göteborg, intill 
1900 s. 151 f och 156. Vinteridrottsföreningarna betonade en strävan att främja 
idrottsgrenen som sådan. Noterbart är att endast Yttergren reserverar sig och ser 
slutsatserna som bräckliga eftersom stadgematerialet bör kompletteras med me-
moarer, brevsamlingar och föreningsmaterial. Ett intressant fynd i Yttergrens 
studie är den gymnastikförening som 1877 tog initiativ till en gymnastikfest med 
både uppvisnings- och tävlingskaraktär. Tre domare bedömde gymnastiktrupper-
nas övningar och företeelsen bör ses som en kritik mot tävlingsfientliga lingianer 
vilka motsatte sig friare gymnastikformer. Gymnastikrörelsen var alltså heterogen 
vid den här tiden och dikotomin mellan (motionsinriktad) gymnastik och (tävlings-
inriktad) idrott/sport skall inte överdrivas. Yttergren (1996) s. 111 ff. 
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fråga. Samtidigt går det att ifrågasätta hur pass styrande stadgarna egent-
ligen var. En bit in på 1910-talet hade ÖSK både gymnastik, damidrott, 
vinter- och sommaridrotter på programmet. På sätt och vis kan detta 
breda verksamhetsprogram tolkas som att klubben var öppen för all typ 
av idrottslig aktivitet. Trots denna inkludering och mångfald är det svårt 
att uttala sig om tävlandets och det demokratiska innehållets konkreta 
förankring bland klubbens medlemmar.242 

Med tillhörigheten i RF följde en bestämd beslutandestruktur som 
påminde om de traditionella folkrörelsernas demokratiska infrastruktur 
(medlemsinflytande och medlemsvalda styrelser med mera). Alla medlem-
mar hade en röst och bar så att säga rörelsen underifrån. Å andra sidan 
hade RF hegemoniska ambitioner och försökte skapa en enhetlig, nationell 
idrottsmodell vilket problematiserar det representativa innehållet. Det går 
dock inte att se några konflikter gentemot RF:s position från ÖSK:s sida. 
Inflytandet över den egna verksamheten tycks ha varit stort samtidigt som 
RF:s tävlingsmöjligheter upplevdes som fördelaktiga.243 

Den föreningsdemokratiska beslutsstrukturen innebar mer konkret att 
årsmötet valde en huvudstyrelse som bar ansvaret för föreningsverksam-
heten under arbetsårets gång. I ÖSK:s stadgar preciserades även ordföran-
dens uppgifter som föreningens officiella representant och att denne skulle 
ansvara för att stadgarna efterföljdes. Sekreteraren skulle föra med-
lemsmatrikel, mötesprotokoll och sköta föreningens korrespondens. Kas-
sörens uppgift var att ta emot och verkställa alla utbetalningar och föra 
föreningens räkenskaper. Utgiftsposter överstigande en viss summa skulle 
även attesteras av ordföranden. Materialförvaltaren, som också satt med i 
styrelsen, ansvarade för att allt föreningsmaterial var i brukbart skick. 
Klubbmästarens uppgift var, slutligen, att ordna fester och utflykter för 
klubbens medlemmar.244 

                                                        
242 Se t ex ÖSK Protokoll 1919-11-30. 
243 Se Lindroth (1974) och Norberg (2004a). 
244 ÖSK Stadgar 1908 och/eller 1909, ÖSK Protokoll 1908-1913. Utöver dessa 
positioner innehöll styrelsen en vice ordförande och en vice sekreterare. Klubbmäs-
taren ersattes 1917 av tävlingssekreteraren men återkom vid årsmötet 1923. ÖSK 
Protokoll 1917-11-30 § 2, 1923-12-10 § 1. Vid årsmötet fattades beslut genom 
öppen eller sluten omröstning och vid lika antal röster förordades ordförandens 
mening. Om ett val utföll lika vid två eller flera omgångar kunde lottning tilläm-
pas. Stadgeändringar kunde endast göras av årsmötet med hjälp av 2/3 majoritets-
beslut. Besluten vid styrelsemötena skulle, enligt stadgarna, fattas med hjälp av 
enkel röstmajoritet. 
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Huvudstyrelsen representerade medlemmarna och skulle också god-
känna nya medlemmar. De formella inträdeskraven var låga och bestod i 
princip av att den som kunde betala medlemsavgiften invaldes av huvud-
styrelsen till ÖSK-medlem. I enstaka fall krävdes vissa ansökanden på 
referenser för att bli accepterade som medlemmar. Även om blockerings-
rätten sällan användes bar alltså huvudstyrelsen en formell beslutanderätt 
för intagandet av nya medlemmar.245  

Föreningsdemokratins inkluderingar hade alltså vissa ekonomiska vill-
kor där styrelsen hade en formell maktbefogenhet. Det var också något 
billigare för kvinnor och ungdomar att bli medlemmar. Inom huvudstyrel-
sen fanns vidare en tydlig maktfördelning där ordföranden bar det över-
gripande ansvaret medan de ekonomiska, materiella och sociala frågorna 
hade egna förvaltare i föreningen. Organisationsmodellen tycks ha funge-
rat som en god utgångspunkt med det primära syftet att fatta legitima 
beslut och beslutsvägar. Det framkommer aldrig något missnöje med sty-
relsens arbete under den här perioden. Men i praktiken kom alltså en man 
att bli dominerande inom modellens villkor. 

En principiellt viktig förändring och försämring skedde dock ur demo-
kratisk synvinkel under de inledande åren. Ambitionen var inledningsvis 
att föreningen skulle hålla fyra allmänna sammanträden per år där alla 
medlemmar skulle bjudas in. Antalet möten minskade emellertid först till 
två och sedan till ett möte per år.246 Detta kan alltså ses som en försvag-
ning av medlemsinflytandet och föreningsdemokratin men inga protester 
framkom mot denna nedskärning av allmänna medlemsmöten. Passiva 
eller omotiverade medlemmar kan på detta sätt, åtminstone principiellt, 
ses som ett hot mot demokratin. 

                                                        
245 Se t ex ÖSK Protokoll 1909-05-06 § 3, 1909-05-25 § 11, 1909-06-17 § 6, 
1909-07-15 § 2, 3, 1910-01-31 § 4, 1910-04-26 § 6, 1918-05-17 § 4 och 1920-
01-09 tillägg. Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1910/1911, 1912/13 och 
1916/17. Första året meddelas att medlemsantalet uppgick till 230 st och sedan 
har jag inte hittat några uppgifter förrän år 1916-17 då medlemsantalet hade ökat 
till 212 st.  
246 ÖSK Protokoll 1908-12-18, 1909-01-19, 1909-04-15, 1909-09-09, 1910-04-
10, 1910-11-13, 1911-05-03, 1911-11-21,1912-05-14, 1912-11-24, 1913-04-16, 
1913-12-14, 1914-07-13, 1915-08-10, 1916-11-07. Det är svårt att fastställa 
exakt varför dessa förändringar skedde eftersom de gjorts direkt i originalstadgar-
na men år 1911-13 har föreningen ett vår- och ett höstsammanträde. År 1914 och 
1915 hölls endast ett allmänt (års)möte. Från och med år 1916 hölls endast ett 
allmänt möte per år. 
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Så småningom kompletterades styrelsen med arbetsutskott eller kom-
mittéer. I januari 1918 formaliserades utskottet i organisationsstrukturen 
genom att ett permanent verkställande utskott (VU) bildades bestående av 
ordförande, kassör och sekreterare (alternativt vice ordförande).247  

Denna typ av effektivisering kan också ses som en principiell försvag-
ning av demokratin eftersom hela styrelsen därmed inte behövde stå 
bakom besluten. Avståndet mellan medlemsinflytandet och styrelsens be-
slut blev med andra ord större. 

Konsten att skapa en ädel yngling och en god förening 
Sportens ideologi, menar Torbjörn Andersson, var kring första världskri-
get tudelad. För det första vände den sig mot sportmotståndarna och 
framhävde idrottens sunda ideal. För det andra vände den sig mot klass-
hatet vilket skapade en argumentation med nationalistiska och lokalpatri-
otiska undertoner.248 I dessa identitetsprocesser fanns ett klassöverbryg-
gande ideal. Båda dessa aspekter återkommer i ÖSK:s material. Det gällde 
för föreningens idrottsutövare att i idrottens etableringsskede manifestera 
idrottens ideala egenskaper internt gentemot andra föreningsmedlemmar 
men också externt gentemot andra medborgare i staden: 

Idrotten är vår tids ridderlighet… Med ridderlighet följer något, som vitt-
nar om, att idrottsutövaren framför allt är gentleman… Därför bör det vara 
en plikt för varjom och enom att på alla sätt söka visa allmänheten det 
goda inflytande, idrottsandan har, kroppsligt och andligt, i få ord ge ett på-
tagligt bevis för satsen: idrotten förädlar.249 

Den här typen av ideal inspirerades av den engelska sportens gentle-
man-amateur-ideal. Det gällde att få idrottsutövarna att inse dessa föräd-
lande egenskaper hos sporten och samtidigt förmå dem att utstråla något 
utmärkande, en slags idrottsanda. På idrottsplatser, tåg, kaféer och andra 
offentliga platser skulle medlemmen uppträda föredömligt. I artiklar som 
”Gymnastiken och idrottens betydelse för själslivets hälsa” riktade sig 
texterna mot det moderna samhället och maskinteknikens utveckling som 
ledde till ett allt mindre behov av muskelstyrka. Idrotten framställdes som 
en samhällsnyttig, alternativ livsstil. I synnerhet gymnastiken ansågs öva 
det nödvändiga muskelarbetet som i sin tur skapade friskare hjärta, blod-

                                                        
247 ÖSK Protokoll 1909-06-07 § 3, 4, 1917-09-23 § 4, 5 och 1918-01-03 § 8.  
248 Andersson (2002) s. 254 ff. 
249 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 6-7, 1919) s. 3. 
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kärl och lungor och genom detta blev organen kraftigare och höll då bland 
annat gikt och ”sockersjuka” eller diabetes borta.250 

Den som kanske mest dramatiskt sammanfattade idrottens fostrande-
ideal var styrelseledamoten Konrad Österberg som i en lång dikt prokla-
merade idrottens egenvärden. Dikten publicerades i medlemsbladet år 
1918 och avslutas med raderna: 

… Så har Sverige vägen banad / av en ungdom, ädelt danad / uti tävlingslek 
och tävlingsstrider. Med ett släkte redeboget, / allvarsfyllt och svenskt och 
troget, / kan det lugnt se an de nya tider.”251  

Tävlingen hade goda och unika fostrande dimensioner men här kan 
också en del av föreningsdemokratins historiska rötter anas. Syftet var att 
knyta manliga brödraband av mod, uthållighet, vilja, smidighet och styrka 
genom att fostra en manlig ungdom. Detta uttrycktes i en betydligt mer 
extrem form av Viktor Balck som satte likhetstecken mellan kriget och 
idrottstävlingen. Sporttävlingen ansågs vara en förberedelse för den största 
idrottstävlingen, kriget.252 

Det fanns, menar jag, även ett militäriskt och fosterländskt ideal inom 
ÖSK under 1910-talet som syftade till att skapa den här typen av unga 
män. Idealet återfinns också i fotografisk form (Se fotot av John Dahlberg 
nedan.)  

 
 

                                                        
250 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 11, 1919) s. 2. I medlemsbladet kan jag 
märka ett indirekt minskat intresse för gymnastiken eftersom man där menar att 
antalet Sportklubbare minskade i gymnastiksalen. Örebro Sportklubbs medlems-
blad (nr 6-7, 1920) s. 16.”Gymnastikens och idrottens arbete på muskelutveckl-
ingen måste alltså betraktas icke som mål utan som medel, medel till det stora mål, 
som är ernåendet av största möjliga kroppsliga och andliga hälsa.” Örebro Sport-
klubbs medlemsblad (nr 10-11, 1920) s. 30. I synen på andens och kroppens sam-
verkan refererar en artikelförfattare till den grekiske filosofen Platon: ”Du skall 
icke öva själen utan kroppen, ej heller kroppen utan själen, båda skola samtidigt 
övas, så att de ömsesidigt påverkande varandra må bliva lika sunda och starka. 
Därför måste den, som sysselsätter sig med vetenskap eller annan andlig verksam-
het, också ägna sig åt sin kropps utveckling, och den, som beflitar sig om kroppens 
vård, måste tillfoga andlig verksamhet, höra eller idka musik och även på annat 
sätt med all flit odla sin själ.” Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 11, 1919) s. 1. 
251 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 12, 1918) s. 2.  
252 Ljunggren (1999) s. 176 f. Å andra sidan kan det inte tas för givet att begrep-
pen tävling och krig gavs samma betydelse som idag. Balcks formulering låter 
kanske värre för oss idag än vad det gjorde då. 
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            Bild 4.3 John Dahlberg  

Källa Örebro Sportklubbs medlemstidning (1921, nr 9-10) s. 44. 
 
De flesta ÖSK-are var under 1910-talet dock studerande. I ett vidare 

perspektiv kan idrotten på detta sätt ses som en stor dynamisk socialisat-
ionsarena. Förutom motionärer med fokus på hälsa och välbefinnande gav 
den också utrymme för mer extrema tävlingsideal. Såväl individer som 
kollektiv kunde hyllas och idrottsmän kunde posera i såväl kostym som i 
tävlingslinne.253 

Ett av målen med föreningens verksamhet var alltså att söka fostra unga 
män. Men detta var inte det enda syftet med föreningen. Sportsliga och 
ekonomiska resultat var också viktiga vilket framkommer i verksamhets-
berättelserna. När klubben sålunda skriver sina första verksamhetsberät-
telser redovisas verksamheter och resultat inom bland annat hastighetsåk-
ning på skridsko, fri idrott (stavhopp, kulstötning, tiokamp, hastighets- 
och uthållighetslöpning), terränglöpning, fotboll och bandy. Härefter re-
dovisades de främsta sportsliga prestationerna i form av klubbmästare, 
distriktsmästerskapssegrare samt deltagare vid Svenska mästerskap. Dess-

                                                        
253 Se Örebro Sportklubbs medlemstidning (1918, nr 9) s. 1 och (1919, nr 12) s. 3. 
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utom framkommer att det ekonomiska resultatet ej var tillfredsstäl-
lande.254  

I korthet kan sedan tre övergripande mål skådas i verksamhetsberättel-
serna: 

a) strävandet efter en bred idrottslig omfattning 
b) strävandet efter och framlyftande av sportsliga prestationer 
c) strävandet efter så goda ekonomiska resultat som möjligt 
Sammantaget eftersträvades alltså bredd- och topprestationer med så 

goda ekonomiska villkor som möjligt. Det är framförallt strävan efter de 
sportsliga och ekonomiska resultaten som utmärker sig i relation till vad 
som framkommer i stadgarna. Frågor om medlemsinflytande, inkludering 
och deltagande i demokratiska beslut lyser med sin frånvaro. Detta sågs 
kanske som självklart. Om eventuella framgångar i den demokratiska 
skolningen berättas det inte heller.255 

Tystnaden kring de demokratiska frågorna ska dock inte tolkas som att 
det demokratiska arbetet saknade betydelse. Själva tävlandet i sig kan ses 
som ett exempel på ett integrerande, klassöverskridande möte vilket vid 
den här tiden i allra högsta grad utgjorde en demokratisk strävan. Histori-
kern Matti Goksøyr menar till exempel att tävlandet, i Bergen, faktiskt 
påverkade idrottens sociala villkor tidigt genom att den möjliggjorde klas-
söverskridande möten mellan män och till viss del kvinnor. Idrottsutöva-
ren fick helt enkelt finna sig i att möta ’andre slags folk’ från andra sociala 
bakgrunder. Tävlingslogiken bidrog på detta sätt till integration.256 

Tävlingssituationen ansågs erbjuda en situation där klassamhällets hie-
rarki under begränsade regler och villkor för ett ögonblick, via sportslig 
konkurrenslogik, kunde sättas ur spel och omstöpas till en ny hierarki. 
Detta klassöverskridande möte skall dock inte överdrivas. Sportens bidrag 
till demokrati och integration i samhället är en stor och svår fråga som 
berörts i tidigare kapitel. Men integrationsfrågan i den lokala förenings-
demokratin kan däremot studeras, trots knapphändigt material.257 

                                                        
254 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1910/1911, 1911/12. ÖSK Protokoll 
1908-12-18 § 2, 3. 
255 Se övriga verksamhetsberättelser åren 1913-23. 
256 Goksøyr (1991) s. 223. 
257 Se Christesen (2012). Jag utgår här från en klassdefinition där tanken att fler 
medlemmar av olika yrkeskategorier ökade klassintegrationen i föreningen. Detta 
synsätt har fått kritik av t ex Donnelly, P. (1993) "Democratization Revisited: 
Seven Theses on the Democratization of Sport and Active Leisure" Society and 
Leisure (vol 16:2). 
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Den ökade mångfalden? 
Kan den ökade mängden medlemmar tolkas som en ökad integration och 
mångfald? ÖSK:s starka koppling till läroverksvärlden tyder på en borger-
lig förankring av klubben. Medlemsmatrikeln ger en möjlighet till att 
skapa en bild över vilken typ av yrken och sociala bakgrunder som rep-
resenterades bland föreningens medlemmar. Jag har här valt att dela upp 
undersökningen i två kronologiska delar 1908-1915 och 1916-1923. An-
ledningen till detta är att antalet nya medlemskap ökade markant efter 
1916. Att beräkna de nytillträdda medlemskapen ger också säkrare siffror 
jämfört med det totala medlemsantalet.258  

Under verksamhetsåret 1916/17 växte och vidgades verksamheten och 
antalet medlemmar ökade (från ca 100 till 200 st). Den första kvinnan, 
Greta Adrian, invaldes den 6 september 1917. Anledningarna till ökningen 
var enligt föreningen att man hade lagt ned ett stort rekryteringsarbete 
såväl i som utanför staden. Ett konkret sätt att värva medlemmar var ge-
nom så kallade propagandatävlingar. Genom dessa tänktes det generella 
idrottsintresset i staden öka, åskådare lockas till idrottsarenorna och i 
bästa fall blev dessa sedan aktiva medlemmar i föreningen. Ökningen bör 
också tolkas mot bakgrund av den mer generella organiseringsvågen vid 
denna tid.259 

Föreningens ekonomiska ställning beskrevs från 1916 som tryggad och 
från och med denna tid och några år framåt breddade ÖSK verksamheten 
och fler medlemmar tillkom. År 1919 tillkom hela 142 nya medlemmar. 
Totalt hade föreningen då 422 medlemmar (314 (manliga) seniorer, 36 
(manliga) juniorer, 5 passiva, 32 kvinnliga och 35 ständiga).260 

Vid en jämförelse mellan medlemskadern 1908-1915 och 1916-1923 
märks framförallt att mängden lägre tjänstemän (biträden) tillsammans 
med antalet arbetare och kvinnor ökade under senare delen av undersök-
ningsperioden (Se bilaga 1 och 2). Detta kan tolkas som att föreningens 
klassintegrerande karaktär förstärktes men samtidigt är det omöjligt att 
svara på vilka idrottsgrenar som exempelvis arbetarna engagerade sig i. 
                                                        
258 Det är dock svårt att fastställa det exakta medlemsantalet eftersom medlemsma-
trikeln, protokollen och verksamhetsberättelsen ger olika och ibland direkt mot-
stridiga uppgifter. Problemet hänger samman med att medlemsutträden sällan 
noterades. Under flertalet år tycks inte någon har utträtt ur föreningen. Enligt en 
sådan beräkning skulle ÖSK år 1919 ha haft 722 medlemmar vilket förmodligen 
är en överdrift. 
259 Björk (1999) s. 94 f.  
260 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1910/1911, 1916/17 och 1919/20. 
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Föreningens sociala karta breddades onekligen vilket tillsammans med 
medlemsökningen i sig kan ses som en förstärkning av föreningsdemokra-
tins inkluderande dimension. Hur pass aktiva medlemmarna var är däre-
mot betydligt svårare att svara på.261  

Om klassintegrationen ökade så gällde detta mönster även kön. Damid-
rotten var relativt omfattande redan i slutet av 1910-talet och den ifråga-
sattes aldrig vid denna tid. Men frågan är också hur pass målmedvetet 
denna form av inkludering var. Behovet av medlemmar var det primära 
målet tillsammans med sportslig och ekonomisk framgång. En konsekvens 
av detta blev sedan en breddad social rekrytering. Det var inte så att beho-
vet av klassintegration diskuterades i protokoll.  

Parallellt med att föreningen växte i sin strävan efter att skapa fram-
gångar och goda medlemmar började dock behovet av ökad effektivitet 
göra sig gällande. Detta skapade i sig utmaningar för demokratin och 
framgångsmöjligheterna. 

Inkludering, ökad effektivitet och risken för splittring 

I slutet av 1910-talet hade föreningen så många medlemmar och en så 
omfattande och bred verksamhet att organisationen behövde effektivise-
ras. Detta kan sägas vara den demokratiska baksidan av inkluderingen 
och mångfalden. Vid årsmötet i slutet av november 1919 fattades ett for-
mellt beslut om bildande av sektioner för tennis och en skolavdelning. 
Föreningen valde vid samma årsmöte sektionsstyrelser för allmän idrott, 
fotboll (och bandy), skridsko, skidor, gymnastik och terränglöpning. Varje 
sektion fick en egen sektionsstyrelse med rapporteringsansvar till huvud-
styrelsen men det yttersta ekonomiska ansvaret vilade fortfarande på hu-
vudstyrelsen. Sektionerna blev operativa enheter som låg närmare de 
sportsliga verksamheterna. Sektionsbildandet kan därför tolkas som en 
strävan efter att effektivisera organisationen utifrån konkurrenslogiken 
med syftet att underlätta för sportsliga framgångar. I praktiken blev orga-
nisationen mer resurskrävande. Varje sektionsstyrelse hade i bästa fall en 
representant från huvudstyrelsen och bestod totalt av 3-5 sektionsledamö-

                                                        
261 ÖSK Stadgar 1908 och/eller 1909. ÖSK Protokoll 1909-04-15 § 3. Det fanns 
inledningsvis tre kategorier av medlemskap: aktiv, passiv och hedersledamot. När 
kvinnor tillåts medlemskap kostade detta medlemskap 1 krona medan passivt 
medlemskap kostade 3 kronor. Till hedersledamot valdes den (man) som gjort sig 
synnerligen förtjänt eller på ett utmärkt sätt befordrat föreningens syften. Ytter-
gren finner i sin studie att ca 10 % var väldigt aktiva i Stockholms gymnastikföre-
ning Yttergren (1996) s. 113 f.  
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ter. Exempelvis så var Graflund under perioder ordförande både i huvud-
styrelsen och i fotbolls- och bandysektionen.262 Detta betyder, lågt räknat, 
att det fanns ett minimum av 15 ledamöter i hela ÖSK (7 st i huvudstyrel-
sen där 4 st satt med i varsin sektion och varje sektion bestod av 3 leda-
möter). Omorganiseringen medförde minst en fördubbling och maximalt 
nästan en fyrdubbling av ledamotsbehovet inom ÖSK, likväl finns inget 
som tyder på att föreningen led av ledarbrist. Tyvärr protokollfördes inte 
sektionernas möten i samma utsträckning som huvudstyrelsens vilket gör 
det svårt att säga hur ofta sammanträden ägde rum och vad som behand-
lades vid dessa möten.263 

Omorganiseringen skapade alltså en förändrad struktur för förenings-
demokratin. Motivet var att tillgodose medlemmarnas sportliga intressen. 
Fler medlemmar kom att inkorporeras i det demokratiska beslutsfattandet. 
Men i praktiken var det huvudstyrelsen som hade den främsta kompeten-
sen vilket resulterade i att denna gav ständiga direktiv och uppdrag åt 
sektionerna. Arbetsbelastningen ökade för huvudstyrelsen och omorgani-
seringen effektivitetsavsikter fick initialt en motsatt effekt. Sekreterarposit-
ionen blev här mycket tungt belastad men i gengäld fick denne sin telefon 
bekostad av föreningen.264 

Bekostandet av telefonen är av symbolisk vikt. Här avslöjas motiven för 
den ekonomiska ersättningen till en ledarposition i den ideella föreningen. 
Införandet av delvis självstyrande sektioner framstod som det första alter-
nativet för att öka effektiviteten och var förstås inte unikt för ÖSK. När 
effektivisering inte fick önskad effekt på arbetsavlastningen framstod eko-
nomisk ersättning som ett alternativ. Den första avsikten och ambitionen 
var alltså att lösa de interna problemen med ideella krafter. I andra hand 
framstod ekonomisk ersättning som ett alternativ. 

Det fanns dock en viss oro att sektionsinförandet inte skulle lösa pro-
blemet med verksamhetens mångfald. I slutändan riskerade kanske före-

                                                        
262 Se t ex ÖSK Protokoll 1926-02-22 § 4, Örebro Sportklubb: Verksamhetsberät-
telse 1931/32 s. 8 och 1933/34 s. 1 och 6. Graflund var under en tid även ordfö-
rande i Närkes Idrottsförbund. 
263 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 11, 1918) s. 1. Örebro Sportklubb: verk-
samhetsberättelse 1919/20. ÖSK Protokoll 1918-10-25 § 7, 1919-02-14 § 5, 6 och 
1919-11-30 § 7, 9, 14, 1920-01-09 § 5. Alla sektioner ”bildades” inte heller 1917 
utan ibland kallades exv de som engagerade sig i fotbollen för ”fotbollssektionen”, 
se ÖSK Protokoll 1916-04-06 § 7. 
264 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1919/20. Se även ÖSK Protokoll 
1918-04-18 § 10, 1919-02-14 § 12, 1921-12-04 § 4. 
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ningen att splittras? Huvudstyrelsen uttryckte upprepade förhoppningar 
om att föreningen även i framtiden skulle bära rika idrottsliga och kamrat-
liga skördar och underströk att enade ’vi’ stå medan söndrade ’vi’ falla. 
Några öppna konfrontationer mellan olika sektioner återfinns inte i käll-
materialet men däremot kan en avoghet gentemot boxningen, som tillkom 
som egen sektion år 1921, ses. Boxningen och dess lämplighet blev före-
mål för återkommande diskussioner. Ur ett demokratiperspektiv blir 
denna diskussion intressant eftersom boxningen hade en stark arbetar-
klassförankring. Inställningen till boxningen sa i själva verket något om de 
klassintegrerande aspekterna av föreningsdemokratin.265 

Boxningen ansågs kosta mycket och sektionen hade påtagligt svårt att 
finna lämpliga träningslokaler för sina utövare. Gymnastiksalar var att 
föredra men då det fanns betänkligheter mot boxningssporten gav helt 
enkelt inte skolstyrelsen sin tillåtelse för boxarna att hålla till här, trots att 
de, enligt egen utsago, utlovade mönstergill ordning vid träningstillfällena 
och att dessa skulle ledas av erfarna ledare. Boxningssporten blev helt 
enkelt portförbjuden och gick därmed en mörk framtid till mötes inom 
ÖSK.266  

ÖSK-boxningen blev också ett exempel på hur sportens villkor var be-
roende av det omgivande samhällets inställning. Jan Lindroth menar att 
boxningen blev en belastning för den tidiga idrottsrörelsen dels för att den 
var våldsam, dels för att proffsboxningen var så utbredd.267  

I ÖSK:s fall präglades inställningen till boxningen av en slags villrådig-
het då sektionens verksamheter varken uteslöts eller uppmuntrades. Ten-
nisen kan här användas som belysande exempel. Tennisen befann sig av 
tradition långt ifrån boxningssportens sociala hemvist och präglades mer 
av amatörideal med djupa rötter i den engelska aristokratin och fransk 
nobless. Tennisens sektionsledamöter krävde till exempel tidigt att spel-
planer (utomhus) skulle ordnas för klubbens tennisspelare och när detta 

                                                        
265 ÖSK Protokoll 1920-12-05 § 7, 9. 
266 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 3-4, 1921) s. 13. (Andra föreningar be-
drev boxning i folkskolans gymnastiklokaler men uppgav, menar skribenten, att 
föreningen endast arrangerade gymnastik här!) Örebro Sportklubb: verksamhets-
berättelse 1923/24 och ÖSK Protokoll 1920-11-23 § 4, 1920-12-05 § 7, 1921-10-
04 § 1.  
267 Lindroth (1987) s. 92 ff. Se även Norberg (2004a) s. 91 f, 102 f och 109 och 
Nils Olof Zethrins pågående avhandlingsarbete. Som exempel på RF:s kluvna 
inställning till boxningen kan kort sägas att det Svenska boxningsförbundet bilda-
des 1919 men vann inträde i RF först 1939. 
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inte kunde uppfyllas av klubben finansierade några av ledamöterna helt 
enkelt plantillgången själva. På sikt krävde man dock att ÖSK skulle an-
lägga egna tennisbanor.268 

Villkoren för tennis och boxning blev med andra ord olika inom ÖSK. 
Det finns inga exempel på klassöverskridande möten mellan tennisspelare 
och boxare. Ett ökat antal medlemmar från olika sociala bakgrunder be-
höver på detta sätt inte alls tyda på en ökad demokratisering i form av till 
exempel klassintegration. Å andra sidan problematiserades aldrig box-
ningens professionella barlast explicit i källmaterialet. Faktum är att det 
inte förekommer några diskussioner överhuvudtaget om distinktionen 
mellan proffs- och amatöridrott vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Det 
blev dock viktigt för de styrande att på olika sätt försöka hålla samman 
föreningen och i bästa fall försöka skapa en gemensam och stark klubb-
känsla. På detta sätt berör alltså formgivandet av en föreningsdemokrati 
också behovet av en gemensam föreningsidentitet. När går det då att iden-
tifiera en sådan retorik och vad utmärkte dess kännetecken?  

Att skapa gemenskap 

Från min skoltid rinner mig i minnet ett exempel ur engelska grammatiken. 
Det lydde: England väntar, att varje man gör sin plikt. Jag skulle vilja om-
skriva detta något: Sportklubben väntar, att varje medlem gör sin plikt.269 

All slags demokrati utgår från ett folk där de demokratiska processerna 
kan underlättas om folket känner gemenskap och en ’vi-känsla’.270 Citatet 
kan ses som ett exempel på den retorik och det behov av en enad gemen-
skap som mer konkret innebar en gemensam strävan efter att få varje 
medlem att infria Sportklubbens eller kanske till och med styrelsens för-
väntningar. Plikten blev ett uttryck för en demokratisk skolning. Denna 
retorik dyker upp under senare delen av 1910-talet. Det var först då den 
behövdes men på sätt och vis ingick den redan i föreningens första stadgar 
där syftet att verka för en god kamratanda ingick. Förutom den här typen 
av formuleringar, vars verkningsgrad är omöjliga att uttala sig om, kom 

                                                        
268 ÖSK Protokoll 1921-10-04 § 1. ÖSK Tennissektionen: verksamhetsberättelse  
1920/21, 1922/23, 1923/24 och 1924/25. När utomhusbanorna blev klara 1923 
medförde detta ett stort uppsving för verksamheten med mycket gott ekonomiskt 
resultat.  
269 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 9, 1918) s. 2. 
270 För en diskussion kring relationen mellan nationalism och demokrati, se Nodia, 
G. (1992) "Nationalism and Democracy" Journal of Democracy (vol 3:4). 



110  DANIEL ALSARVE	 I ständig strävan efter framgång? 
 

dock gemenskapen att stärkas betydligt genom att ÖSK år 1918 började 
ge ut en medlemstidning: Örebro Sportklubbs medlemsblad. Här kunde 
medlemmarna läsa om föreningens verksamheter, prestationer och få pre-
sentationer av framgångsrika medlemmar. Föreningsskriften blev betydel-
sefull som kommunikationsmedel mellan de styrande och medlemmarna, 
som förmedlare av berättelser och nyheter där föreningen kunde lyfta fram 
goda exempel.271  

Förutom texter och retorik blev långvariga individuella medlemskap en 
förutsättning för skapandet av gemenskap eller klubbkänsla. Men det är 
svårt att uttala sig om hur länge medlemmarna var med i ÖSK. Ett rikt-
värde kan ges genom att studera antalet medlemmar i den så kallade ”10-
årsklubben”. Mellan åren 1918 och 1923 erhöll 44 st detta märke och 
hade därmed varit ÖSK-medlem i 10 år. Beroende på hur det totala med-
lemsantalet beräknas innebar detta att mellan 18-25 % av det totala anta-
let medlemmar stannade kvar i 10 år eller mer.272 Ungefär var femte med-
lem hade alltså i början av 1920-talet varit medlem i ÖSK i 10 år. Om 
detta skapade goda förutsättningar för en föreningsgemenskap i praktiken 
är svårt att uttala sig om och jämförelser med andra klubbar går inte hel-
ler att göra då ingen tidigare forskning finns inom området. 

Gemenskapen var alltså beroende av individerna. Vilka samhällsnyttiga 
egenskaper som idrotten sökte ge sina medlemmar har redan berörts ovan 
men enskilda idrottsutövare kunde också lyftas fram för att stärka klub-
bens gemenskap och stolthet. I det första numret av medlemstidningen 
uppmärksammades till exempel Elis Ekman för de goda tävlingsresultat 
denna presterat, det ideella arbete som han hade nedlagt i föreningen och 
samtidigt ansågs Ekman vara en god kamrat som få andra.273  

                                                        
271 ÖSK var inte ensamma om börja ge ut den här typen av skrift. Helsingborgs IF 
började också ge ut en medlemstidning år 1918 (och fortsatte ända till 2002!) IK 
Sleipner började ge ut ett medlemsblad år 1920. Andersson (2011) s. 37. Horgby 
(2001) s. 178. 
272 Uppgifter saknas från år 1921 och 1922. Beräkningen är endast gjord på anta-
let nytillträdda medlemmar som antingen var 179 st (räknat bort 1911 och 1912 
eller 242 st (medräknat 1911 och 1912 års nytillträdda medlemmar). Procentsiff-
ran är alltså 44/179 eller 44/242. Örebro Sportklubbs medlemsmatrikel (1908-
1919). Genomsnittsåldern för de s k tioårsmännen var 27 år. 
273 Örebro Sportklubbs medlemsblad (1918, nr 1) s, 3. Fler exempel finns t e x i 
Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1916/17, Örebro Sportklubbs med-
lemsblad (nr 2, 1918) s. 1, (nr 11, 1918) s. 1 och (nr 4, 1920) s. 8. 
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De individuella egenskapernas betydelse för den bredare gemenskapen 
kan ses som exempel på demokratins vildvuxenhet. Idrottsprestationer, att 
vara en god kamrat, att vara vältränad året runt och att kämpa var egen-
skaper som i slutändan bidrog till att stärka föreningens gemenskap.274  

Hur tävling och träning kan ses som en slags demokratisk skolning ska 
nu, lite mer utförligt, behandlas. 

Tävling, träning och självförbättring som demokratisk fostran 

Tävlingssituationen, som framförallt sorterade och vaskade fram en vin-
nare, skapade även möjligheter för idrottsutövaren att visa upp sin modiga 
manliga karaktär. Att förlora tappert var ingalunda något ohedersamt. 
För att segra i hård konkurrens ansågs det krävas ett starkt psyke och en 
vältränad kropp. I ett nummer av medlemsbladet från 1919 berättar en 
medlem om sina våndor inför en tävling: 

En stund snurrade tusen tankar i min hjärna i vildaste oordning, men plöts-
ligt bet jag ihop tänderna och tänkte ungefär följande: För det första. Om 
jag inte slutar upp med att grubbla hit och dit, så kan jag inte göra något 
alls i morgon. För det andra. Jag skall åtminstone visa att ännu finns det en 
David, som vågar uppta striden med Goliath.275 

                                                        
274 Det berättas att Gereon Larsson vann 60 km efter ett överdådigt slutvarv på 10 
km-spåret och Alfred Svensson vann 30 km (på träskidor som förmodligen inte 
gled så bra) efter en energisk löpning. Detta torde ha krävt god kondition och 
uthållighet. Prestationen utfördes, berättas det längre fram i reportaget, dessutom i 
töväder och blåst! Damernas tävling lockade endast en startande och här ”vann” 
ÖSK:s Greta Adrian som åkte 10 km på 62 minuter och 33 sekunder. Utöver dessa 
presentationer innehåller samma nummer av medlemsbladet en kort artikel om 
själva distriktsmästerskapen. I denna kopplas individerna redan i rubriken ”De 
våra hemföra samtliga mästerskap” samman i en tänkt ÖSK-gemenskap. Örebro 
Sportklubbs medlemsblad (nr 2, 1918) s. 1. Se även Örebro Sportklubbs medlems-
blad (nr 3, 1918) s. 3 ”Den otvivelaktigt bästa prestationen gjordes dock av de 
våra i budkavletävlingen, där förste man, Lindeborg … fick åka närmare 6,5 mil. 
Andra distansen … var 6 mil och ur terrängsynpunkt synnerligen svår. Man måste 
här taga sig fram genom de stora skogarna med hjälp av kompass. Lasse gjorde sitt 
bästa och när Svensson vid 10-tiden på kvällen fick budkaveln, hade han att föra 
den 6 mil… Efter att ha åkt om några lag, framkom han vid 3-tiden på morgonen 
till målet som 19:de lag av de 38 startande.” Att åka skidor 6 mil i en skog mellan 
kl 22 och 03 framstår än idag som en framstående prestation. 
275 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 4-5, 1919) s. 1 f. 
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Att våga utmana en på förhand överlägsen motståndare och att i bästa 
fall segra i den till synes hopplösa tävlingssituationen var bland det mest 
ärofyllda en idrottsutövare kunde göra.  

Alla kunde inte vinna men alla kunde kämpa. Uppmuntrandet till vi-
dare träning var ett argument som återkom i olika versioner i medlemstid-
ningen. Ingen föddes till mästare, var tanken, utan vägen till toppen före-
gicks av mångårig träning.276 

Den långsiktiga träningen, talangens underordnade betydelse, inställ-
ningen att se tävlingen som en sporre samt betydelsen av en etisk hållning 
där ett ärligt arbete förr eller senare alltid gav lön för mödan kan alltså 
tillfogas medlemsidealets och den demokratiska skolningens innehåll. 
Detta var i själva verket självförbättringens formel som i förlängningen var 
idrottens bidrag till samhället. En ideal idrottsman var vältränad året runt: 

[n]är ’säsongen’ är slut äro nog de flesta hågade att slå sig till ro på vunna 
lagrar… Intet resonemang torde för idrottsutövare vara farligare än detta, 
givetvis därför, att det är så fullständigt felaktigt.277 

Två idrottsgrenar ansågs i detta fall vara särskilt krävande: skid- och 
skridskoåkningen. Skridskoåkaren till exempel borde lägga sig i träning 
minst en månad före skridskobanorna öppnades så att kroppen var i form 
och förberedd för den ansträngande träningen på is. Fotbollsspelarna där-
emot, som utövade en kollektiv lagidrott, ansågs generellt sett inte vara 
lika noggranna med träningsförberedelserna som skid- och skridsko-
åkare.278 

På sätt och vis utvecklades olika skötsamhetskulturer inom de respek-
tive sporterna. När en medlem vann en tävling blev detta en bekräftelse på 
uppnådd framgång för individen (och föreningen). Men denne fick inte slå 
sig till ro och när segern inte nåddes tolkades detta som ett tecken på att 
                                                        
276 ”Kom ihåg att ingen föds ’mästare’. Men att en sådan sak som en placering kan 
egga dig själv och andra. Det kan taga många års träning. Men det kan gå. Ärligt 
arbete får alltid sin lön.” Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 8-10, 1919) s. 8. 
Det ansågs finnas flera sådana exempel inom klubben. Dessa hade från början inte 
haft några framgångar men ”genom i åratal bedriven energisk och målmedveten 
träning så småningom blivit de främsta inom sina särskilda grenar.” Örebro 
Sportklubbs medlemsblad (nr 6-7, 1919) s. 2. 
277 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 10-11, 1920) s. 30. 
278 Inom skid- och skridskosporten fanns även vissa aktörer som menade att alko-
hol och tobaksrökning skulle bannlysas vilket inte uttrycktes bland fotbolls- och 
bandyspelare vid den här tiden. Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 12, 1918) s. 
5, (nr 1-3, 1920) s. 4, (nr 4, 1920) s. 1 och 8, (nr 6-7, 1921) s. 20 f.  
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än mer träning behövde nedläggas. I båda fallen användes utfallet till att 
förbättra självförbättringen. Två medlemmar hade lyckats särskilt väl: 
världsrekordmannen Yngve Häckner (spjutkastning med båda händerna) 
och Bertil Jansson - tillsammans kallades de ’Sportklubbens främsta’.279 

Träningen och viljan till framgång skulle dock inte överdrivas. Häri vi-
lade inget gentlemannamässigt eller eftersträvansvärt. Självförbättringen 
handlade i själva verket om att skapa en balansgång mellan kropp och 
själ. Den som tränade för mycket blev överansträngd och ansågs därmed 
inte vara en god idrottsman. Det var framförallt viktigt att de unga poj-
karna fostrades utifrån dessa ideal. I formuleringar som ”Vad vår nutid 
bäst behöver är en ungdom, frisk och stark” betonades denna betydelse av 
ungdomsfostran.280 

Men självförbättringens ideal var förstås inte enbart kopplat till indivi-
duella medlemmar utan hela föreningen:  

Ingenting har skytts, inga uppoffringar ha varit för stora, ingen enda har 
svikit… Det har varit allas seger, icke stjärnornas om vi nu skola drista oss 
säga, att vi ha några sådana. Värdigt klubbens traditioner har det hela bu-
rits av den glödande entusiasmen, ’gå-påar’-humöret, ’gnistan’.281 

Här är det framförallt segerns kollektiva orsaker, uppoffringen, hän-
givenheten och sammanhållningens betydelse som betonas. De sportsliga 

                                                        
279 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1916/17. Se även Örebro Sport-
klubb: verksamhetsberättelse 1919/20 s. 5 och Örebro Sportklubbs medlemsblad 
(nr 1-3, 1920) s. 3. Häckner tog ÖSK:s första SM-guld år 1917 (i spjut 99,93 cm). 
Världsrekordet noterades i Karlskoga den 30 september med 114, 28 m. Häckner 
hade rekordet från 1917 till 1938 då grenen avskaffades. Under hela 1910-talet 
var det främst sektionen för allmän idrott som levererade utmärkta sportsliga 
resultat med Yngve Häckners världsrekord i spjutkastning som den i särklass 
största framgången. Häckner ansågs välförtjänt av dessa framgångar då han be-
traktades som typen för den verklige idrottsmannen. (Han utbildade sig till advo-
kat och var aktiv folkpartist på riksdagsnivå.) Detta hade bidragit till att göra 
Häckner och ÖSK kända i staden och nationellt. Bertil Jansson avslutade emeller-
tid sin karriär 1921 då han flyttade till Tyskland för att studera. Vid avskedet 
bifogade Jansson en uppmaning till klubbmedlemmarna: ”Träningspromenader, 
hemgymnastik, lawn-tennis. Energiskt bedrivna, året runt, utgöra dessa ting det 
bästa sättet att hålla sin kropp spänstig.” Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 3-
4, 1921) s. 12. Se även www.ne.se sökord ”Yngve Häckner” hämtad 2013-05-23. 
280 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 6-7, 1919) s. 3. 
281 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 8-10, 1919) s. 1. Detta år tog ÖSK ett 
svenskt, ett engelskt, ett nordiskt mästerskapsguld tillsammans med 12 distrikts-
mästerskap och 11 juniormästerskap. 4 distriktsrekord sattes.  
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framgångarna förklaras av den goda gemenskapen som i sin tur innehöll 
den glödande entusiasmen (eller illusio för att tala med Bourdieu).  

Självförbättringen, som individuellt och kollektivt ideal, var krävande. 
Om inte förbättrade sportsliga framgångar gick att nå skulle prestationer-
na helst inte försämras.282 Vinster liksom förluster skulle stimulera till 
förnyat, intensivt arbete. I denna strävan tycks dock ett problem ha upp-
stått. Fotbollen var en populär sport och en framgångsrik fotbollsverk-
samhet var av intresse för klubben. Detta kunde rendera ekonomiska in-
täkter vilket i sin tur kunde investeras i andra delar av föreningen. Men 
fotbollsspelarna tränade dåligt, sämre än skid- och skridskoåkarna. Det 
gällde att skärpa moralen och spelarnas inställning till träning och tävling. 
Det gällde med andra ord att skola dem i skötsamhet och självförbättring. 
Detta var dock, som vi snart kommer att se, enklare sagt än gjort. 

Tränarkontrakt och ökade krav på sportslig framgång 

I februari 1918 ansökte föreningen hos distriktsstyrelsen för Nerikes och 
Vestmanlands Idrottsförbund om tillstånd att anställa en tränare. Den 
tilltänkte tränaren skulle få 300 kronor för sin Örebrovistelse men det 
finns inga uppgifter om att detta utbetalades. Det var vanligt att en tränare 
eller instruktör besökte klubbar under en kortare tid, instruerade spelarna 
och lärde kanske ut övningar eller till och med sätt att spela på.283 

ÖSK satsade ekonomiska medel i fotbollssektionens verksamhet vilket 
ökade kraven på fotbollsspelarna från huvudstyrelsens sida. Graflund var 
medveten om detta och organisationens fotbollsambitioner ökade och 
resultaten förväntades nu bli bättre. Men de sportsliga framgångarna ute-
blev. I slutet på 1910-talet hade fotbollssektionen presterat dåligt under en 
tid och föreningen uppmanades att hitta nya träningsmetoder och bättre 
villkor för fotbollslaget. Sektionen begärde utträde ur Västmanland-
Närkes serie och bildade en fotbollskommitté tillsammans med represen-
tanter från IFK Örebro. Kommittén hade till uppgift att anordna matcher 

                                                        
282 ”Men dessa våra framgångar förplikta till ett förnyat intensivt och målmedvetet 
arbete och vilken av oss tvivlar väl på att 1921 har förutsättningar för att bli lika 
ärofullt som 1920 varit.” Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 10-11, 1920) s. 
29. 
283 Det är osäkert om det fanns någon tränare för fotbollsverksamhet under de 
inledande åren. Det är också svårt att veta vad som till exempel skiljde tränarens 
sysslor från lagledarens. Per Hellström och Hugo Karlsson valdes till träningsle-
dare i april 1918. ÖSK Protokoll 1918-04-18 § 3 och skrivelse till styrelsen, 1918-
05-24 § 5. Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1918/19. 
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mot lag som kunde bjuda publiken på något nytt och på detta sätt söka 
höja kvalitén och intresset för fotbollen i staden. Detta är de första teck-
nen på en mer uttalad hållning gentemot publikens betydelse inom ÖSK.284 

Vid de fem matcher som ordnades spelade laget, enligt medlemstidning-
ens skribenter, lärorikt och gott och det sattes till och med publikrekord. 
Men framgångarna fick, enligt balansakten i självförbättringsidealet, inte 
stiga spelarna åt huvudet.285 Året efter (år 1920) tecknades kontrakt med 
fotbollsexperten Hjalmar Bergman, som varit verksam både i Norge och 
Sverige. Syftet med att anlita en tränare var dels att det allt mer avance-
rade fotbollsspelet ansågs kräva detta, dels att den efterfrågade tränar-
kompetensen inte längre kunde uppbringas från den egna organisation-
en.286 Dessutom fanns en underhållningsaspekt i bakgrunden. För att inte 
förlora publik skulle spelkvalitén och därmed underhållningsvärdet hö-
jas.287 Kraven på spelarna lät inte vänta på sig och fotbollsspelarna upp-
manades nu att: 

…driva sin träning med största omsorg, punktligt infinna sig på de fast-
slagna träningstiderna, villigt underkasta sig de föreskrifter tränare och 
klubbledare uppställa, iakttaga aktning för och ett gentlemannalikt uppträ-

                                                        
284 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 8-10, 1919) s. 4-5. I ÖSK Revisionsberät-
telse 1919/20 påpekar revisorerna att kostnaderna för trakteringar och bidrag till 
idrottsmän bör nedbringas. Goksøyr menar att publiken blev en allt viktigare 
faktor att räkna med i utvecklandet av idrottens inre rationalitet. Åskådare blev 
helt enkelt en del av idrotten. Som en effekt av den betalande publiken blev succes-
sivt spänningsmomentet en allt viktigare ingrediens. Denna tendens skall inte över-
drivas och det fanns exempelvis krafter som reglerade tävlingsvillkoren. Amatör-
reglerna skapades just för att tävlandet skulle ske på ”rättvisa” villkor. 
Goksøyr(1991) s. 303-307. 
285 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 8-10, 1919) s. 5. ”Vi få dock ej heller 
förhäva oss över den odisputabla framgången, utan tänka på, att denna förpliktar 
till nya ansträngningar att nå om möjligt ännu bättre resultat.” 
286 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 8-10, 1919) s. 4. ÖSK Protokoll 1920-
02-16 § 4, 1920-03-12 § 6. Jfr Sund (2007) s. 19-29 och s. 46 ff och Andersson 
(2002). 
287 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 4, 1920) s. 1. Effekten av införandet är 
svåra att mäta men föreningen anmäler sig till SM, dock utan större framgångar, 
och det danska laget B 93, från Köpenhamn bjuds in för en vänskapsmatch. Det är 
också möjligt att satsningen på fotbollsverksamheten hör ihop med de konkretise-
rade planerna på bygget av Eyravallen som inleddes under våren 1920. Hur skulle 
en ny anläggning kunna motiveras inför medlemmarna om både fotbollen och 
bandy var mediokra verksamheter? Se även ÖSK Protokoll 1921-02-01 § 9. 



116  DANIEL ALSARVE	 I ständig strävan efter framgång? 
 

dande mot motståndare. Gör han det skall också snart ett annat spel med 
ty åtföljande anda bli rådande på våra idrottsbanor.288 

Det går här att tolka den ökade träningsmängden och –disciplinen i 
termer av skötsamhet. Nu föll inte de nya träningssatsningarna ut så väl. 
Många spelare visade sitt missnöje genom att helt sonika lämna förening-
en och bilda en ny. Klubbens ordförande, Karl Graflund, var mycket 
missnöjd med utfallet.289  

Det var med andra ord svårt att fostra till skötsamhet och sportslig 
framgång. Framförallt visar detta exempel att framgångssträvandet och 
själva sportifieringsprocessen inte var en linjär rörelse. Att öka kraven 
kunde helt enkelt få motsatt effekt. Samtidigt kan det förstås ha funnits 
andra orsaker till avhoppet (missnöje?) men detta har jag inte kunnat hitta 
i källorna. Graflund och ÖSK skulle dock inte ge upp sina förhoppningar 
om fotbollen i första taget men detta återkommer jag till i nästa kapitel. 

Sammanfattning 
Staden Örebro växte stadigt i början av 1900-talet samtidigt som det 
svenska föreningslivet i allmänhet upplevde perioder av organiserings-
vågor. Idrottsrörelsen, eller snarare idrottsrörelserna, var en del av dessa 
större förändringar vilket gör att bildandet av Örebro Sportklubb inte 

                                                        
288 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 4, 1920) s. 1. Att det fanns behov av en 
tränare som kunde instruera spelarna blir uppenbart efter en artikel i medlemstid-
ningen som ger följande skildring: ”Vilka träna? Ett par old-boys, 5 à 6 juniorer, 7 
à 8 B-lagsspelare (inberäknat Engberg) samt en eller två A-lagsspelare, helst klädda 
i långbyxor – det är ju minsta besväret.” Framförallt brast spelarna, enligt skriben-
ten, i konditionsträningen och uppmuntrade spelarna att ta något av idrottsmär-
kena. ”Vad som fordras är i första hand kontroll över egen kropp, och för det 
andra den högt uppdrifna fart, som bör känneteckna goda bollspelare.” Ändå var 
ÖSK vid denna tid den ledande fotbollsföreningen i staden! Att kraven ökade på 
fotbollsspelarna efter att klubbens satsat ekonomiska medel i dess verksamhet var 
inget ovanligt eller unikt. Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 5-6, 1921). 
289 Detta resulterade i att klubben i början av 1920-talet stod utan reservlag. Graf-
lund skriver i medlemsbladet: "För vårt lag är ju detta ett mycket kännbart slag 
och sett från en mera allmän synpunkt är ju förhållandet sorgligt, då det synes 
peka hän på en av fotbollssportens avigsidor, nämligen den, att de s k stora klub-
barna oundgängligen synas vara tvingade att rekrytera sitt lag ur de mindre före-
ningarna, då de bästa reserverna, såsom i detta fall, merendels söka sig till andra 
klubbar för att få tillfälle spela i ett förstalag.” Örebro Sportklubbs medlemsblad 
(nr 8-10, 1919) s. 6. Se även Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 6-7, 1920) s. 
17. 
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framstår som vare sig unikt eller anmärkningsvärt. Tvärtom förstärker 
klubbens tillblivelse tidigare forsknings resultat gällande tillvägagångssätt 
för bildandet genom annonsering och demokratiskt organisationsmönster. 
Men på ett annat plan tycks bildandet ha varit mer slumpartat. Karl T 
Graflund upprördes över behandlingen i IFK Örebro, bröt sig ur och 
bildande en egen förening. Slump och samhällsstruktur gick alltså hand i 
hand. 

Från första stund innehöll föreningen ett visst mått av demokrati. En 
styrelse valdes genom omröstning och stadgar presenterades. Föreningen 
hade tidigt en bred målsättning med verksamheten och flera olika idrotts-
grenar inkorporerades. Alla var i princip välkomna att delta i förenings-
verksamheten. Detta kan kallas för ett breddidrottsideal. Samtidigt lyftes 
behovet av ekonomisk grund fram tillsammans med de goda idrottspre-
stationerna. En sportslig prestation bestod inte enbart i att vinna en seger 
utan kunde också bestå i en god kämpainsats. Att till exempel åka 60 km 
skidor i töväder och blåst framstår än idag som en aktningsvärd prestat-
ion. Dessa aktiviteter kan i mer teoretiska termer ses som uttryck för 
sportfältets illusio och tron på detta som viktigt. Det var med andra ord 
inte enbart prestationen som uppmuntrades utan även utövarens vilja att 
förbättra sig. 

En god gemenskap kunde gynna både de organisatoriska och de sports-
liga verksamheterna och kan ses som nyckeln för den demokratiska skol-
ningen. Medlemmarna bör emellertid ha känt varandra redan från början 
då de gick på läroverket tillsammans. Det var framförallt när klubben 
växte i slutet av 1910-talet som behovet av gemenskap blev mer uttalat. I 
denna gemenskap blev Graflund den övergripande ledaren och föreningens 
mångårige ordförande. På detta sätt tillskansade sig Graflund ett stort 
inflytande och, för att åter tala med Bourdieu och i mer teoretiska termer, 
hans fältspecifika kapital förfinades. Jag har i kapitlet ställt detta makt-
innehåll mot föreningens representativa och demokratiska tradition. I 
praktiken var omsättningen på styrelserepresentanter hög medan den på 
ordförandeposten var minimal. Karl T Graflund var under perioden 1908-
23 ordförande i 13 år och satt i styrelsen hela perioden. ÖSK följde här 
det gängse mönstret och idrottens organisationer styrdes i allmänhet av en 
dominerande man. Detta kan ses som uttryck för en vertikal styrform för 
att tala med Christesen. Å andra sidan saknades inte horisontella drag i 
föreningen. Klubben försökte underlätta för de sportsliga verksamheterna 
genom att till exempel bilda enskilda sektioner med ett visst egenansvar. I 
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slutändan hade också medlemmarna sista ordet och den representativa 
demokratin övergavs aldrig.  

Viljan att ständigt bli bättre, självförbättringen, var ett både individuellt 
och kollektivt mål. Föreningen lyfte fram individer som på ett positivt sätt 
utmärkt sig bland medlemmarna och blivit förebilder i kollektivet. Yngve 
Häckner och Bertil Jansson var exempel på detta. Samtidigt balanserades 
inställningen till den sportsliga prestationen av gentlemannaidealet och 
den oskrivna regeln att inte överdriva träningen och tävlingshetsen. Att 
kämpa väl och såväl vinna som förlora med god min blev handlingsnor-
men. I ett antal artiklar redovisades också idrottens samhällsnytta mer 
generellt. Idrotten ansågs bidra till en sund livsstil, frisk kropp och lyftes 
fram som ett viktigt alternativ till det moderna samhällets allt mindre be-
hov av muskelstyrka. I enstaka fall beskrivs också hur idrotten skapade 
eller danade en ädel ungdom i ett slags nationellt, fosterländskt syfte. 
Detta syfte tycks dock försvinna på sikt. Framförallt försökte klubben att 
få sina medlemmar aktiva året runt och inte slå sig till ro på något sätt. 

Detta självförbättringens ideal, som i allra högsta grad var discipline-
rande och långsiktigt, tjänade som ett slags idrottsligt etos. Det gällde att 
sträva efter framgång utan att förhäva sig. Framgångar och motgångar 
skulle stimulera till nya framgångar. Det var dock enklare sagt än gjort att 
fostra till framgång. En investering i sportslig framgångssträvan kunde i 
bästa fall stärka hela föreningen men riskerade i värsta fall att försämra 
både stämning och ekonomi. Satsningarna på fotbollsverksamheten an-
vändes här som ett exempel som inte föll så väl ut. Satsningen misslycka-
des men visar ändå hur konkurrenslogiken kunde motivera en viss urholk-
ning av en demokratisk dimension – alla sektioners likabehandling inom 
föreningen. I dessa investeringar eller satsningar, som får ses som själv-
klara medel för att bli bättre, avslöjades föreningens inställning till att ta 
risker. Denna riskbenägenhet, som hänger samman med tålamod, kommer 
jag att återkomma till i kommande kapitel.  

Klubben fick i slutet av 1910-talet en bredare social rekryteringsbas 
samtidigt som detta inte nödvändigtvis ledde till en ökad demokrati i form 
av klassintegrering. Boxare och tennisspelare skötte kanske sitt på varsitt 
håll. Här behövs mer forskning för att utreda hur idrottslig klassintegrat-
ion gick till mer konkret. Å andra sidan kan närvaron av fler samhälls-
klasser och det ökade antalet kvinnor i föreningen i sig ses som en slags 
demokratisering av föreningen som helhet. Här kan Dahls tankar om de-
mokratins omfång användas eftersom demokratiseringen ser olika ut be-
roende på nivå i föreningen. 
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Medlemsökningen skapade också ett behov av en effektivare organisat-
ion. Sektionsinförandet, med separata sektionsstyrelser, vidgade på sätt 
och vis den demokratiska infrastrukturen i föreningen. I praktiken var det 
dock huvudstyrelsen som sa till sektionerna vad som skulle göras. Undan-
taget är tennissektionen som tycks ha varit mer självständig än till exempel 
boxningssektionen.  

När föreningen växte ökade också behovet av effektiv kommunikation. 
Medlemstidningen, från 1918, blev här den i särklass viktigaste kommu-
nikationskanalen. Här öppnades möjligheter till inflytande och diskussion 
(fast mediet utnyttjades sällan i detta ändamål). I praktiken kan den också 
ses som en kunskapskälla där medlemmarna kunde läsa om framgångsrika 
ÖSK-are och vad som var viktigt att tänka på och göra för att bli en riktig 
idrottsman. Fokus låg primärt på det idrottsliga och fysiska men i förläng-
ningen kunde dessa självförbättringens och pliktens ideal bidra till att 
skapa goda samhällsmedborgare av föreningsmedlemmarna.  

På det hela taget tycks alltså ÖSK:s inledande år ha varit framgångsrika. 
Om detta i sin tur berodde på ett förtjänstfullt föreningsarbete eller en 
gynnsam samhällsstruktur är svårare att svara på. Sanningen ligger nog i 
en kombination av förenings- och samhällsvillkoren vid den här tiden. 
Konsekvenserna av organisationens interna relationer och ideal sträckte 
sig förstås längre än till 1923. I själva verket är det svårt att se några 
egentliga konsekvenser under denna etableringsfas men på lite längre sikt 
kan det tyckas uppenbart att ÖSK skulle komma att i allt större utsträck-
ning rikta sig mot de större idrotterna och deras popularitet. Sektionerna 
hotade också på längre sikt att splittra föreningen men huvudstyrelsens 
position var ännu stark nog att hålla samman föreningen. I sin ständiga 
strävan efter framgång växte föreningens beslut att bygga en egen idrotts-
anläggning fram – ett stort risktagande! Nästa kapitel kommer att ta av-
stamp i Eyravallens tillkomst och dess konsekvenser för föreningsdemo-
kratin. 
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KAPITEL 5 

DRÖMMEN OM EN FRAMGÅNGSRIK FÖRENING 

I det här kapitlet ska ÖSK:s föreningsdemokrati och dess förändring mel-
lan 1923 till 1960-talet undersökas. Återigen sätts demokratins utrymme i 
relief till föreningens strävan efter sportslig och ekonomisk framgång. Tre 
övergripande frågor kommer att behandlas: Hur påverkade investeringar-
na i Eyravallen föreningens demokratiska processer? Hur påverkade den 
växande medlemsmängden föreningsdemokratin i termer av exempelvis 
inflytande, delaktighet och inkludering? Vilka demokratiska konsekvenser 
fick fotbollens högre status?  

Kapitlet tar avstamp i Eyravallens tillkomst och dess, som jag ser det, 
avgörande betydelse i föreningens framgångssträvan. För att tillfredsstäl-
lande förstå denna process kommer kapitlet att lägga större fokus vid 
tiden från 1923 fram till andra världskriget. Det går emellertid att hävda 
att ÖSK hade fördelar av Eyravallen gentemot andra föreningar även un-
der 1950- och 1960-talen då klubben skördade fina sportsliga framgångar 
samtidigt som antalet ungdomar ökade i klubben. Framgångar födde del-
vis framgångar även om processen var långt ifrån linjär. Kapitlet avslutas 
med Graflunds bortgång som får markera slutet för ÖSK:s ‘folkhemsera’. 
Låt oss dock först blicka ut över staden Örebro och dess huvudsakliga 
strukturer från 1920-talet och fram till slutet av 1960-talet.  

Staden och strukturerna cirka 1920-1970 
Hela 1920-talet och början av 1930-talet kom att präglas av hårda klass-
motsättningar, arbetslöshet och politisk oro. Staden Örebro expanderade i 
något lägre takt. När socialdemokraterna kom till makten 1932 blev fat-
tigdomen, arbetslösheten, den ekonomiska krisen och den sjunkande nati-
viteten centrala problem för partiet att ta itu med. Bygget av ett folkhem 
och en välfärdsstat inleddes. Problemet var att trots att de ekonomiska 
konjunkturerna vände uppåt förblev arbetslösheten hög. Mannens lön 
räckte i regel att försörja en familj vilket ledde till ett hårt tryck på gifta 
kvinnor att lämna sin anställning. (1939 instiftades en lag som förbjöd en 
arbetsgivare att avskeda en kvinna på grund av giftermål eller havande-
skap.) Under 1930-talet fick beklädnadsindustrin ett uppsving i Örebro 
samtidigt som sko-, pappers-, metall- och livsmedelsindustrin fortfarande 
dominerade. Från 1934 till 1979 hade socialdemokraterna egen majoritet i 
kommunfullmäktige och det var under denna långa dominans som Harald 
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Aronsson gjorde Örebro till en mönsterstad. Aronsson, ”pampen” med 
social medkänsla och vilja, blev en viktig bidragande faktor i byggandet av 
det lokala välfärdssamhället i Örebro under 1950- och 60-talet.290 

Örebro följer till stora delar ett gängse samhällsmönster där uppbyg-
gandet av folkhemmet och välfärdsstaten skedde i socialdemokratins 
namn. Detta sociala bygge har emellertid problematiserats av flera genus-
forskare. Kvinnors och mäns villkor skiljdes åt där till exempel män deltog 
i sina barns uppväxt och fostran i mindre utsträckning. Flera forskare har 
pekat på 50-talets hemmafruideal där även arbetarklassens gifta kvinnor i 
stor utsträckning blev hemmafruar.291 I Örebro fanns å andra sidan flera 
kvinnliga kämpar för lika lön. Till exempel organiserade Margit Persson 
sömmerskor i såväl Örebro som Norrköping och var under en tid ordfö-
rande i Beklädnadsarbetareförbundets Örebroavdelning. 292 

När det andra världskriget slutade 1945 var det i princip omöjligt att 
förutspå den enorma ekonomiska tillväxt som väntade Örebro, Sverige 
och Europa. År 1947 var depressionen ett faktum men konjunkturen 
vände snart uppåt. Befolkningen och äktenskapsfrekvensen ökade vilket 
får ses som två konkreta faktorer på ett välmående samhälle. I slutet av 
1940-talet uppgick, enligt Björk, Örebros invånarantal till 66 858 perso-
ner. Den kommunala budgeten ökade i omfång. Utöver daghem byggdes 
olika friluftsanläggningar, bad och idrottshus. Gratis läkar- och tandvård 
infördes för alla skolbarn och kommunen inrättade en ny Idrotts- och 
fritidsnämnd med ansvar för idrottsfrågorna.293  

Före 1945, menar Gustafsson, var det kommunfinansierade föreningsli-
vet i staden Örebro i princip obefintligt: 

Den stora idrottsplatsen i Örebro var Eyravallen, som byggdes i början av 
1920-talet genom initiativ från Örebro Sportklubb (ÖSK) och med stöd av 
ett för ändamålet bildat privat bolag, AB Nya Idrottsplatsen. ÖSK hyrde 
Eyravallen av bolaget. Medan företaget hjälpts fram av staten som lade ut 

                                                        
290 Björk (1999) s. 144 ff och Gustafsson (1988) s. 30 ff och s. 47. Under denna tid 
utgjorde Fritids- och kulturförvaltningens driftskostnad strax under 5 % av Öre-
bro stads totala driftskostnader i Gustafssons jämförelse av driftskostnaderna 
1955 och 1965. Se även Strömberg (1994). 
291 Se t ex Hirdman, Y. (2003) Genus : om det stabilas föränderliga former, 
Karlsson, S. O. (1993) Arbetarfamiljen och det nya hemmet : om bostadshygienism 
och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg. 
292 Sund, B. och A. Thörnquist (1991) Kvinnolön, arbetsmiljö, jobb : 
beklädnadsfackförbundens kamp 1940-1990 s. 16 och passim. 
293 Björk (1999) s. 223 ff. Från 49167 personer i början av 1940-talet. 
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idrottsplatsarbetet som ett nödhjälpsarbete, hade kommunen ställt sig 
mycket kallsinnig. Riksidrottsförbundet hade erbjudit ett räntefritt lån mot 
kommunal borgen men staden vågade inte teckna den förrän enskilda per-
soner första tecknat borgen mot staden.294  

Mellan 1921-24 satsades totalt cirka 2 miljoner kronor i nödhjälpsar-
beten som syftade till att bygga idrottsanläggningar runtom i landet.295 
Eyravallens tillkomst var ett led i denna satsning men enligt Gustafsson 
var det långt ifrån självklart att Eyravallen kom till. Framförallt var relat-
ionen till kommunen inte alls sådan den kom att bli på 1950- och 60-
talen. Mer konkret så innebar den något frostiga relationen till kommunen 
att underhållet av Eyravallen blev eftersatt. I mitten av 1930-talet tillkom 
dock en ny läktare på Eyravallens södra långsida men i övrigt gjordes inga 
större underhållsinsatser förrän in på 1960-talet.296 

Efter andra världskriget steg invånarantalet enormt. 1960 var befolk-
ningen uppe i 73 000 personer och 1980 i över 94 000 invånare. Noter-
bart är dock att befolkningstätheten inte ökade utan staden expanderade 
rumsligt sett i högre takt (ca 281 m2/invånare 1960 och ca 433 
m2/invånare 1980). Under 1960-talet fortsatte utbyggnaden av den offent-
liga sektorn. Kulturgeografen Leif Kåpe har i en studie påvisat betydelsen 
av den offentliga sektorn i staden Örebro som också kom att stimulera 
näringslivets aktörer i Örebro. Regionsjukhuset och placeringen av den 
statliga Statistiska Centralbyrån tillförde staden spetskompetenser av olika 
slag. Högskolans tillkomst och expansion skapade också nya arbetstill-
fällen och fick betydelse på längre sikt.297 

                                                        
294 Gustafsson (1988) s. 117. 
295 Andersson (2002) s. 326. 
296 Gustafsson (1988) s. 117. Vid sidan av Eyravallen fanns också bl a Örnsro 
idrottsplats som dock var nedsliten vid 1920-talet. 
297 Örebros placering var en fördel medan dess brist på originalitet har gjort att 
den och länet saknar en identitet menar Kåpe. Avsaknaden av en dominerande 
industri (likt ABB i Västerås) har alltså gett regionen en viss identitetslöshet. Sam-
tidigt har Örebro vuxit på grund av dess betydelse för väg- och flygförbindelser. 
Redan på 1200-talet fanns dessa kommunikativa dimensioner hos staden då sex av 
den tidens stora vägstråk möttes här. Eriksgatan gick över Svartån och en fästning 
byggdes som sedermera, under 1500- och början av 1600-talet, kom att bli ett 
renässansslott. Flera riksmöten hölls i staden och detta var ingen slump, på samma 
sätt som det idag inte är en slump att staden hyser ett flertal företags centrallager. 
Kåpe, L. (1999) Medelstora svenska städer : en studie av befolkning, näringsliv och 
ortssystem s. 144, s. 163 f och s. 173 f. Se även Gustafsson (1988) s. 24 f. 
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Idrotten i det lokala samhällets välfärd 

Vad kom då välfärdssamhället att mer konkret innebära för idrottslivet i 
staden? Genom skolformens förändring, framförallt med Lgr 62 och 69, 
ökade antalet studerande ungdomar vilka i sin tur efterfrågade fritidsakti-
viteter av olika slag. Även den vuxna befolkningens efterfrågan på fritids-
verksamhet ökade i och med att arbetstiden minskade och lördagarna blev 
fria för både vuxna och ungdomar. Detta resulterade i att de spontana 
fritidsaktiviteterna ökade samtidigt som kommunen mer och mer försökte 
ställa resurser till förfogande eller ge stöd i form av anslag. Föreningarnas 
egna resurser visade sig inte räcka till för att till exempel driva anlägg-
ningar. Mest pengar satsades dock på den föreningslösa ungdomen genom 
fritids- och ungdomsgårdar. Med de kommunala medlen ökade också 
kommunens krav på tillgänglighet menar Bo Gustafsson. Föreningslivet 
blev alltså mer beroende av kommunens stöd vilket kunde yttra sig i form 
av lån, driftsbidrag, föreningsanslag, iordningsställande av mark, hyra av 
anläggning med mera.298 

År 1946 invigdes Idrottshuset men detta var, liksom Eyravallen, inte 
heller kommunägt. I över tio år hade då planer på ett Idrottshus figurerat 
och socialdemokraterna Harald Åkerberg och Otto E Andersen hade varit 
drivande i den idrottsförening som kom att ansvara för bygget. Staden 
köpte 10 000 m2 för 1 kr sydväst om Eyravallen och staden lovade att dra 
fram gator och elledningar till byggplatsen. Sedan kom kriget och när 
Idrottshuset invigdes hade det kostat hela 2 miljoner kronor! En fjärdedel 
hade finansierats av banklån till föreningen, en fjärdedel finansierades av 
tipsmedel och gåvor medan kommunen hade lånat ut nästan halva sum-
man till föreningen. Misstänksamheten mot bygget var utbredd och det 
framställdes som ett lyxpåhitt. Andersen försvarade bygget och menade att 
nu kunde ungdomen få samlas till fysisk träning och tävling, samvaro och 
studier. Höga ambitioner för tävlingsarrangemang dryftades som skulle 
kunna betjäna ”icke blott staden utan hela Mellan-Sverige, ja, vid vissa 
tillfällen t.o.m. hela landet.”299 

Bo Gustafsson menar att 1950-talets fritidsvälfärd handlade om att 
bygga ut ungdomens möjligheter till en meningsfull fritid medan 1960-
talet kan sammanfattas i idrott och bad. Inte minst bidrog ÖSK:s fram-
gångar i bandyns och fotbollens högsta divisioner till denna prioritering. 
Publiksiffrorna var, även med dagens mått mätt, skyhöga med gällande 

                                                        
298 Gustafsson (1988). 
299 Gustafsson (1988) s. 118. 
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publikrekord mot Degerfors IF (i fotboll) år 1961 med 20 066 åskådare på 
Eyravallen. Fram till 1963 spelades både bandy och fotboll på Eyravallen 
men därefter flyttades bandyn till den nya Vinterstadion som låg strax 
intill. Behovet av underhåll på Eyravallen var under hela efterkrigstiden 
stort men varken ÖSK eller AB Eyravallen (f d AB Nya Idrottsplatsen) 
kunde få fram kapital. Den 1 april 1960 övertog därför Örebro stad akti-
erna i bolaget men den förväntade upprustningen kom aldrig till stånd. 
Det kom att dröja ända till 1974 innan upprustningen genomförts till en 
kostnad av 3, 5 miljoner kronor (varav 1 miljon utgjordes av statsbidrag). 
Då hade, ironiskt nog, publiksiffrorna börjat sjunka och i slutet av 1970-
talet åkte ÖSK ur Allsvenskan i fotboll. Detta gjorde Eyravallen till en 
dålig affär för kommunen och under hela 1980-talet diskuterades och 
utreddes frågan om privatisering flitigt.300 

Decentralisering och privatisering låg då i tiden. Politikens dominans 
över det ekonomiska systemet försvagades och marknadiseringar framstod 
som den nya tidens problemlösare. Tiden från 1920-talet fram till ca 1970 
innebar enorma förändringar i det svenska samhället och för den enskilda 
medborgaren på i stort sett alla plan. Sverige gick från att ha varit ett fat-
tigt, strejktätt utkantsland till en välfärdsstat av yttersta världsklass. Folk-
hemsplaneringen under 1930-talet och de mer genomgripande välfärdsle-
veranserna efter andra världskriget gjorde att många människor fick helt 
unika möjligheter att kunna styra över sin framtid. Å andra sidan skapade 
världskriget förödande konsekvenser som kom att dela den europeiska 
kontinenten i två övergripande maktblock. Kriget hade i sin tur föregåtts 
av kriser som den ekonomiska kraschen på Wall Street 1929, inflationen 
år 1947 och oljekrisen i början av 1970-talet. Detta gjorde att tilltron till 
demokratin som styrform minskade i vissa länder. Mellankrigstiden kan 
förstås som en sådan kamp mellan fascism och demokrati som styrform 
och samhällelig problemlösare.301 

Svensk idrott kom förstås att påverkas av dessa strukturella omvand-
lingar och historiens stora händelser sipprade ner i ÖSK:s föreningsvardag. 
1930-talets ekonomiska kris resulterade bland annat i att ÖSK inte ansåg 
sig ha råd att trycka medlemstidningen längre. Trots expansionen, som 

                                                        
300 Driftskostnaderna för Eyravallen låg i början på 1980-talet runt 8-10 miljoner 
kronor, Gustafsson (1988) s. 122 f. Se även ÖSK Protokoll 1985-05-09. 
301 Hobsbawm, E. J. (2003) Ytterligheternas tidsålder : det korta 1900-talet 1914-
1991 (L. Lundgren Sv övs)s. 23 f. Se även Judt (2006) och för en mer detaljerat 
beskrivning av hur Europa delades – Applebaum (2012). 
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visades i föregående kapitel, så var framtida framgångar inte givna för 
ÖSK. År 1917 godkände inte magistraten i staden anläggandet av ÖSK:s 
skridskobana vilket var ett hårt slag mot verksamheten. Bandysektionen 
fick på egen hand söka ordna andra träningsmöjligheter och skridsko-
åkarna fick helt enkelt betala entré till en annan förenings skridskobana. 
För ÖSK innebar detta också förlorade entréintäkter och hur skulle nu den 
växande föreningen kunna erbjuda sina medlemmar skridsko- och trä-
ningsmöjligheter? På lång sikt var detta inte hållbart. Tankarna på en egen 
idrottsplats började förmodligen gro men först i mars 1920 väckte huvud-
styrelsen och ingenjör Johan Ströman ett förslag till egen idrottsanläggning 
och huvudstyrelsen beslutade då att inköpa en tomt. Tanken var att denna 
idrottsplats skulle samla alla sektioners aktiviteter och att klubben på det 
sättet skulle kunna realisera målsättningen om en idrott åt alla.302 

Detta, skulle det visa sig, kom att bli ett ekonomiskt riskfyllt äventyr 
men motiven för att genomföra det var att föreningen skulle slippa att 
hyra in sig i andras lokaler och till exempel träna och spela fotbollsmat-
cher på IFK Örebros anläggning Idrottsparken. En egen anläggning skulle 
vara en långsiktig lösning som förhoppningsvis skulle ge bättre möjligheter 
för sportsliga framgångar. Detta förstärkte i sin tur ‘allvaret’ i strävandet 
efter sportsliga framgångar. Nu stod bokstavligt talat en hel idrottsan-
läggnings framtid på spel. Detta risktagande ska nu studeras. 

Tillkomsten av Eyravallen och dess demokratiska konsekvenser 
Den nya idrottsplatsen Eyravallen (Eyra = gammal benämning för Örebro) 
invigdes den 26 augusti år 1923. Ur ett teoretiskt perspektiv innebar detta 
att klubbens samlade kapital nådde en helt ny nivå. Eyravallen var för det 
första en materiell investering vilket, potentiellt sett, skapade nya möjlig-
heter för en ackumulation av det ekonomiska kapitalet. Men den ekono-
miska framgången var inte given på förhand. Det skulle krävas kompetens 
och hängivenhet för att ro investeringen i hamn. Med andra ord stärktes 
det ekonomiska kapitalet sin position i föreningens prioriteringslista. I 
bästa fall skulle investeringen kunna gynna de demokratiska kapitalen av 

                                                        
302 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1919/20 s. 8. Magistratens avslag 
sändes till banexpert Lundqvist i Stockholm för att undersöka rimligheten i detta. 
Ingen allmän skridskoåkning anordnades av klubben från och med detta år! ÖSK 
Protokoll 1917-12-18 § 5, 6 och 7, 1920-01-09 § 3, 1920-02-16 § 10 och 1920-
03-12 § 11. 
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inflytande, gemenskap, kamratskap och, inte minst, sportslig framgång. 
Men hur gick det? 

Ja, betydelsen av en egen anläggning är svår att helt fastslå och väldigt 
få historiker har ställt frågan.303 Eyravallen blev en samlingspunkt för 
klubbens medlemmar och aktiviteter där föreningen drev ett eget kafé och 
höll fester. Framförallt var den nya anläggningen den ståtligaste i staden 
vilket på sikt skulle vara en avgörande faktor till ÖSK:s dominerande po-
sition bland övriga idrottsklubbar i staden. Förmodligen hade ÖSK blivit 
en helt annan förening utan Eyravallen. Eyravallen innebar också att 
ÖSK:s styrelse nu blev allt mer sysselsatt med ekonomiska frågor och pro-
blem. De ekonomiska kunskapskraven steg samtidigt som ekonomisk 
effektivitet blev mer eftersträvansvärt. Med andra ord ökade arbetsbelast-
ningen för huvudstyrelsen. Konsekvenserna var både kort- och långsiktiga. 
Men för att förstå den här processen är det av vikt att börja från början, 
vid själva invigningsakten.  

När ÖSK inledde sitt femtonde verksamhetsår hade föreningen uppnått 
en position värd att försvara. Klubben hade ett rykte utanför staden och 
såg sig själva som distriktets främsta allmänna idrottsklubb. I medlemstid-
ningen beskrivs klubben äga en löparehegemoni på lokal nivå, skickliga 
fotbollsspelare, gymnaster och simmare (!) och, den kanske viktigaste 
meriten, ÖSK var den främsta civila föreningen i landet i fråga om antalet 
erövrade idrottsmärkesprov (den främsta i förhållande till antalet med-
lemmar). Topp- och breddprestationer samsades alltså i klubben eller, med 
dess egna ordval: stjärnorna och de mindre ljusen. Alla medlemmar kunde 
dra ett strå till stacken. Medlemmarna uppmanades att bidra till förening-
ens verksamheter och styrelsen betonade återkommande behovet av ge-
menskap.304  

Med tillkomsten av Eyravallen visade organisationen en ny nivå av 
hängivenhet (illusio). Tonen skärptes också gentemot medlemmar som inte 

                                                        
303 Moen, O. (1992) Från bollplan till sportcentrum : idrottsanläggningar i 
samhällsbyggande under 100 år är den som mest ingående behandlat ämnet. 
304 Örebro Sportklubbs medlemsblad (1923, nr 1-3) s. 1 f. ”Må skaldeorden ljuda i 
vårt öra, väckande, manande, eggande: Nu vilja vi, nu måste vi, nu måste alla 
med.”  
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fullgjort sin plikt mot föreningen.305 Allt gick dock inte på räls. Plötsligt 
avsade sig huvudredaktören, Konrad Österberg, ansvaret för medlemsbla-
det vilket skapade en viss oro för hur bladet nu skulle fyllas. Färre num-
mer kom ut och första årets tolv nummer kom successivt att ersättas med 
samlingsutgåvor (genom att t ex nr 1-3 gavs ut i samma volym).306 

Bygget av Eyravallen hade också prövat medlemmarnas ekonomiska of-
fervilja. Från centralt håll försökte föreningen få så många medlemmar 
som möjligt att köpa aktier i ”Nya Idrottsplatsen AB” som ägandebolaget 
kom att kallas. Varje aktie kostade ett hundra kronor vilket var en ansen-
lig summa på 1920-talet och det var svårt att få medlemmarna att teckna 
aktieköp.307 Olika förslag att få ihop summan fördes fram (bland annat 
insamlande av hela och felfria frimärken). Styrelsen underströk betydelsen 
av att varje såld aktie hade stor betydelse och att det framförallt gällde för 
Örebro Sportklubbs bästa. Penningplaceringen beskrevs som säker då 
tomtens värde antogs stiga för varje år. Samtidigt lockade föreningen sina 
medlemmar med att de fick tillgång till en egen arena för fotboll, bandy, 
skridskoåkning, allmän idrott med mera.308  

Arbetet med Eyravallen inifrån föreningen ger alltså en delvis annan 
bild än den Gustafssom visat. Kommunen var negativt inställd men hän-
delseförloppet fick en mycket oväntad vändning. Som ordförande i AB 
Nya Idrottsplatsen valdes ingen mindre än högerns riksdagsman Adolf 
Lindgren. Enligt historikern Thord Strömberg var Lindgren en av dem 
som tidigast argumenterade för kommunalt stöd till den gryende idrottsrö-
relsen. Vad som emellertid kan synas märkligt i Lindgrens engagemang i 
Eyravallen var att denne tidigare hade arbetat för IFK Örebro. Men i slu-
                                                        
305 När flera, dessutom äldre medlemmar, hade emottagit medlemstidningen som 
förskott utan att sedan betala medlemsavgiften passerades en skötsamhetens gräns. 
Handlingarna beskrivs som ”så mycket sorgligare” och ”Blygs!” men ÖSK hade 
egentligen inga andra medel att sätta till. Kassören hoppades på att få slippa göra 
fler påstötningar och att medlemmarna självmant insände beloppet. Örebro Sport-
klubbs medlemsblad (1923, nr 1-3) s. 6. 
306 Örebro Sportklubbs medlemsblad (1923, nr 1-3) s. 1. 
307 Enligt KPI motsvarar 100 kr år 1923 ca 2 600 kr år 2013, SCB 
http://www.scb.se/prisomraknaren/ hämtad 2014-03-19. 
308 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 10-11, 1920) s. 30. Se även Örebro 
Sportklubbs medlemsblad (nr 1-2, 1921) s. 2 ”För detta måste vi en och var offra 
något. Ingenting lyckas här i världen utan offer. Du har nog offrat tid för klubben. 
Visa nu även, att Du kan offra en slant. Du gör då ett offer, som intet offer är, 
utan i själva verket endast en besparing.” och Örebro Sportklubbs medlemsblad 
(nr 12, 1920) s. 40. 
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tet av 1910-talet bytte Lindgren klubb och tillsammans med socialdemo-
kraten Harald Åkerberg bildades en omaka men svårstoppad duo. I en 
första motion begärdes belysning till ÖSK:s skridskobana och längre fram 
inkom sedan år efter år motioner om ekonomiskt stöd till ÖSK:s nya 
hemmaplan.309 

Detta är egentligen ett tecken på en etablering av ÖSK i det lokala sam-
hället. Föreningen hade nu onekligen fördelar på kommunal nivå gente-
mot andra föreningar. Själva bygget av Eyravallen kunde sedan genomfö-
ras med hjälp av nödhjälpsarbete och efter många vedermödor invigdes till 
sist Eyravallen 1923. Året efter invigningen anordnades en basar som be-
söktes av cirka 3 500 personer och en höstfest med, som det beskrivs, över 
20 000 besökare. Föreningens ekonomiska omsättning ökade rejält men 
framförallt började styrelsen och kassören vänja sig vid de ekonomiska 
inkomstkällor som Eyravallen erbjöd bredvid medlemsavgifterna.310 

Nya Idrottsplatsen AB, som hade nära kopplingar till ÖSK, tecknade 
fleråriga hyresavtal med föreningen. Genom de långa kontrakten underlät-
tades föreningens möjligheter att göra mer långsiktiga ekonomiska och 
sportsliga planeringar. Samtidigt kunde en stor del av omkostnaderna 
finansieras genom att ÖSK i sin tur hyrde ut platsen till andra föreningar 
och diverse evenemang.311 

På grund av källmaterialets brister är det svårt att göra en detaljerad 
ekonomisk kalkyl av dels relationen mellan hyresinkomster och medlems-
avgifter, dels mellan hyresinkomsterna och de totala inkomsterna. Enstaka 
verksamhetsberättelser pekar dock på att hyresintäkterna redan i slutet av 
1920-talet översteg medlemsavgifterna. Trenden, om det nu var en trend 
det vill säga, höll i sig i de verksamhetsberättelser från 1930- och 50-talet 
där en jämförelse också går att göra. Skillnaden ligger snarare i hyresin-
täkternas relation till den totala inkomsten. Inledningsvis så låg uthyr-

                                                        
309 Strömberg (1988) s. 94 ff. I en intervju med Graflund beskrevs Lindgren som en 
idrottslig analfabet men som kunde konsten att lyssna och bilda sig en uppfattning. 
AB Nya Idrottsplatsen bildades i augusti 1921 med ett ihopskrapat kapital på 
54000 kr. 
310 ÖSK Protokoll 1924-10-24 § 3, bilaga, 1925-09-25 § 2 och 1925-09-28 § 2. 
Kamrersbefattningen började nu undersökas. Se även ÖSK Revisionsberättelse 
1923/24 
311 ÖSK Protokoll 1933-05-11 § 8, 1934-06-05 § 5, 1940-04-16 § 12, 1941-04-25 
§ 12. År 1941 tecknades ett hyreskontrakt mellan Nya Idrottsparken AB och ÖSK 
som sträckte sig över 25 år till ett pris av 12 000 kr/år. 8-årigt kontrakt med Öre-
bro Curlingklubb som gav 150 kr/år, se ÖSK Kontrakt och avtal 1922-1930. 
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ningsintäkterna på ca 30 % av de totala intäkterna för att i slutet av 1950-
talet utgöra ca 70 % av de totala intäkterna. Men jämförelsen är inte helt 
rättvis eftersom ÖSK då ägde andra typer av fastigheter.312  

På sätt och vis innebar förvaltandet av Eyravallen en ökad marknads-
anpassning och kommersialisering av organisationsverksamheten. Klubben 
fick helt enkelt ett större behov av pengar och sökte utnyttja de möjlighet-
er och resurser som stod till buds. På detta sätt kan resultaten från Tor-
björn Anderssons och Bill Sunds forskning, som menar att det uppstod en 
kommersiell marknad kring elitfotbollen under 1920-talet, bekräftas med 
exemplet från ÖSK.313 Tillfogas kan att kopplingen mellan denna tidiga 
marknadisering och betydelsen av en egen anläggning kvarstår att under-
söka, något som dock faller utanför den här studiens syfte. 

Eyravallens ekonomiska betydelse kan tolkas som stor men det kan 
också vara värt att betona dess symboliska betydelse. Med Eyravallens 
tillkomst tog föreningens plats i stadens offentliga rum och i den lokala 
politikens finrum. Verksamheten synliggjordes i större utsträckning än 
tidigare och Eyravallen blev den kanske viktigaste ÖSK-symbolen för väl-
digt lång tid framåt. Föreningen visade att den på allvar var att räkna på 
idrottens område, att den spelade spelet på allvar.314 

En annan konsekvens blev att klubbens verksamheter blev mer utåtrik-
tade. Det gällde att få folk till evenemangen. Detta kan ses som en föränd-
ring i det sociala kapitalets kännetecken. Om det tidigare kännetecknats, 
för att tala med Putnam, av ’bonding’ tillfogades det sociala kapitalet nu 

                                                        
312 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse år 1927/28, 1928/29, 1930/31, 
1957/58 och 1958/59. 
313 Andersson (2002), Sund (2007). 
314 Ökad ekonomisk omsättning betydde inte per automatik att klubben gjorde 
större ekonomiska vinster (eftersom omkostnader, låneskulder etcetera också 
ökade). Se t ex ÖSK Protokoll 1925-09-11 § 4, 1925-10-19 § 8, 1926-03-22 § 2, 
1926-08-17 § 4, 1926-10-25 § 6. Tillkomsten kan förstås också tolkas som en 
utmaning av det offentliga rummet, se exv Gabrielsson, C. (2006) Att göra skillnad 
: det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och politiska före-
ställningar. Tillkomsten av en idrottsplats kan också tolkas som ett uttryck för en 
mer rationell och standardiserad idrott. Sporten strävade efter att flytta från sina 
naturliga miljöer som ängar och sjöisar till en plats med tydliga avgränsningar, 
mått och linjer där idrottsutövarna och åskådarna tydligt skiljdes åt. En annan 
aspekt av detta var att det skapade ett behov av att locka publik till arenan, helst 
så mycket publik som möjligt. På så sätt blev, vilket Matti Goksøyr menar, åskå-
darna en allt viktigare faktor i moderniseringen av sporten. Goksøyr (1991) s. 303-
307. Jfr även med Elias och Dunning (1986) och Guttmann (2004). 
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’bridging-dimensioner’. Verksamheten riktades utåt från att tidigare ha 
varit mer introvert. Ur det föreningsdemokratiska perspektivet är det sam-
tidigt av vikt att ställa frågan om några idrottsutövare eller idrottsgrenar 
tjänade mer på Eyravallens tillkomst än andra och hur i så fall detta kom 
till uttryck? 

Tennisens villkor i förändring 

En sektion som expanderade starkt på grund av Eyravallens tillkomst var 
tennissektionen. I källmaterialet går att se hur sektionen med sektionssty-
relsen i spetsen tog ett fördjupat ansvar för verksamheten. Sektionen hade 
under 1920-talet ett 60-tal aktiva medlemmar och ville bygga fler ten-
nisplaner vid Eyravallen vilket, argumenterade sektionens ledamöter, 
skulle kunna ge föreningen ännu större ekonomiska inkomster (i form av 
planuthyrning, medlemsintäkter med mera).315 

Medlemsmängden, den höga aktiviteten och kunskapsnivån inom sekt-
ionen gjorde att tennissektionen fick sina röster hörda. Planuthyrningen 
bidrog i sin tur till att sektionens handlingsutrymme inom föreningen 
ökade. Handlingsutrymmet kan här ses som ett slags mått på inflytande 
över den egna verksamheten. Med andra ord ökade tennisen sitt demokra-
tiska kapital vilket delvis kan förklaras av att sektionen drog in mer 
pengar än andra sektioner. Intresset för tennis var också stort i staden 
Örebro i allmänhet. Bland annat anordnades 1926 års SM i tennis på 
Eyravallens tennisbanor. ÖSK:s huvudstyrelse hade inget att invända mot 
tennisens verksamheter så länge ordförande Graflund (tillsammans med en 
annan ledamot) hade inblick i dess arbete och ekonomi. Bland annat be-

                                                        
315 ÖSK Tennissektionen: verksamhetsberättelse 1924/25. Sektionen erhöll i april 
år 1925 huvudstyrelsens bemyndigande om att få bygga ytterligare två banor samt 
reparera och göra förbättringar på de förutvarande två. För detta ändamål teckna-
des lån på totalt 3000 kr med sektionens sekreterare Bertil Jansson som låntagare 
och ytterligare tre sektionsledamöter som borgensmän och i augusti samma år var 
banorna färdigbyggda. Se även Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 1, 1925) s. 7. 
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gärde huvudstyrelsen att få 20 % av sektionens intäkter från tävlingar och 
planhyror.316 

Här framkommer föreningsdemokratins solidariska principer om att 
den ena sektionens överskott finansierade en annans underskott. Avsikten 
var att öka delaktigheten och inflytandet hos de, ekonomiskt sett, fattigare 
sektionerna. Eller rättare sagt, såg idealet ut så vilket gjorde att solidari-
tetsprincipen hade en potential att balansera sektionernas inomorganisato-
riska villkor. Men den demokratiska praktiken var, som vi snart kommer 
att se, något grumligare. Den här typen av solidaritet gjorde att de mindre 
ekonomiskt framgångsrika sektionerna kunde fortsätta sina verksamheter 
samtidigt som de kan sägas ha blivit mer beroende av huvudstyrelsens 
fördelning av ekonomiska medel. Delaktighet och ekonomiskt beroende 
gick med andra ord hand i hand. 

Tennisens framtid såg ljus ut. Under 1920-talet var ÖSK:s tennis väl 
etablerad med ett stort deltagarantal och goda organisatoriska och sports-
liga framgångar. Trots detta sjönk tennisintresset avsevärt i början av 
1930-talet. Inte ens klubbmästerskap kunde hållas och åren fram till andra 
världskriget tycks sektionen ha saknat sektionsstyrelse helt och hållet. Av 
detta skäl saknas också material från sektionen. Det var inte förrän efter 
andra världskriget som tennisintresset ökade igen. Sektionen hade då ett 
20-tal aktiva spelare vilket snabbt ökade till ett 50-tal. Från och med slutet 
av 1940-talet började man träna och spela året runt (både inom- och ut-
omhus). Nya spelare kom till föreningen och i början av 1950-talet fick 
ÖSK sin första svenska mästare i tennis.317 

Onekligen problematiserar en sådan här utveckling framgångssträvan-
dets och sportifieringsprocessers linjära innehåll. Framtiden är aldrig given 
trots goda förutsättningar, en livlig verksamhet och stort deltagarantal. 

                                                        
316 ÖSK Protokoll 1925-11-16 § 6, 1926-02-15 § 6, 1926-09-27 § 5, 1926-10-11 
§ 4. ÖSK Tennissektionen: verksamhetsberättelse 1924/25, 1925/26 och 1926/27. 
Även om det ekonomiska resultatet inte blev lysande så ansågs SM-tävlingarna ha 
bidragit till att ytterligare sprida intresset för tennis i allmänhet och i staden Öre-
bro i synnerhet. Organisationskommittén bestod av majorerna von Friesendorff 
och Vallin, intendent Östlund, överingenjör Vihlsson, kaptenerna Jungstedt, Nor-
berg och Rosén, ingenjörerna Eklind och Abard, journalisten Lundholm samt 
tennissektionens ledamöter. Namn och titlar, menar jag, avslöjar till viss del den 
sociala hemhörigheten. År 1926 anställde tennissektionen för övrigt också en 
vaktmästare med ansvar för tennisbanorna. 
317 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1932-35, 1939/40, 1944-46, 1948-
50 och 1951/52.  
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Samtidigt kan nedgången ha berott på att centrala ledare slutade, att ba-
norna kanske blev sämre eller på andra, mer inomorganisatoriska förkla-
ringsfaktorer. Det var inte så att tennisens popularitet sjönk utan tennisen 
förblev populär under mellankrigstiden. Historikern Kevin Jeffrey menar 
att Davis Cup-tennisen var lika populär som de olympiska spelen under 
denna tid och att intresset för stora turneringar som Wimbledon steg 
enormt. (Tennisen uteslöts ur OS från 1924.) Tennisens nedgång inom 
ÖSK visar med andra ord på att tillgången till en egen anläggning inte per 
automatik leder till framgångar i betydelsen en stor aktiv medlemsskara, 
sportsliga segrar med mera. Även risktagande kunde alltså få kort- och 
långsiktiga konsekvenser. Efter andra världskriget fick idrottsrörelsen en 
generell expansion i samhället men för att tillfredsställande kunna förklara 
tennissportens växling från början av 1920-talet till 1950-talet behövs mer 
forskning.318  

Nu återgår jag till demokratispåret och frågan om några sektioner gyn-
nades eller missgynnades av Eyravallens tillkomst. 

Solidaritetens villkor i praktiken – två normavvikande sektioner 

Jag nämnde ovan att föreningssolidariteten hade en potential att öka del-
tagandet och inflytande för de ekonomiskt fattigare sektionerna. Men i 
praktiken kringskars sektionerna av mer outtalade villkor. Boxningen var 
på stadig frammarsch inom ÖSK och efter träningslokalens färdigställande 
under Eyravallens läktare kunde regelbunden träning hållas två kvällar i 
veckan. Antalet aktiva var cirka 25 st och det fanns, menade sektionen, ett 
stort intresse hos allmänheten för boxning vilket bland annat märktes i 
antalet besökare vid klubbens egna tävlingar. Talanger och framgångar 
saknades inte enligt sektionen. En del av medlemmarna hade deltagit i 
Svenska mästerskapen och verksamheten beskrivs som livaktig.319 

Boxningssektionen hade alltså en positiv bedömning av den egna verk-
samheten. Successivt tycks dock sektionen ha fått allt svårare att hävda sin 
position i föreningen. Det är tunnsått med explicit kritik mot boxnings-
sektionens verksamhet men det är också tunnsått med positiva texter om 
sporten. Frånvaron av texter och bilder kan i detta fall ha varit talande för 

                                                        
318 Jefferys, K. (2009) "The Heyday of Amateurism in Modern Lawn Tennis" 
International Journal of the History of Sport (vol 26:15). 
319 Örebro Sportklubbs medlemsblad (1928, nr 1) s. 7 f. Gösta Karlsson vann 
Mellansvenska mästerskapen i fjädervikt. ÖSK Boxningssektionen: 
verksamhetsberättelse  1924/25 och 1925/26. 
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attityderna till boxningen. Det lyftes, kort sagt, inte fram några förebilder 
från boxningen på samma sätt som ur skidåkningen eller friidrotten. Detta 
upplevdes som ett problem för boxningssektionen som i en av sina verk-
samhetsberättelser uppmanade huvudstyrelsen att inte förminska dess 
arbete. Sektionen önskade tvärtom, att huvudstyrelsen skulle bidra till att 
göra boxningssporten aktad inom föreningen ”och om möjligt även be-
märkt utåt.”320 

Men sektionen fick inget gehör för denna vädjan. Boxningen tycks ald-
rig ha uppmuntrats aktivt från huvudstyrelsens sida vilket delvis är ett 
uttryck för en formulering av inflytandets och delaktighetens informella 
villkor.321 Boxningen passade inte tillfullo in, varken som ideal eller prak-
tik. Dessutom var inte boxningen accepterad av RF.322  

Å andra sidan var boxningssporten populär i samhället. (Harry Persson 
var både boxnings- och filmstjärna.) Boxningsgalorna drog stor publik 
och omsatte stora pengar.323 Men inom ÖSK hade sporten svårare att få 
fäste. Kanske på grund av sportens tydliga våldsinslag. Lägg därtill spor-
tens arbetarförankring och dess, för åtminstone det otränade ögat, något 
ociviliserade intentioner. År 1930, då boxningsverksamheten i princip var 
borta ur ÖSK:s verksamhetsprogram, skildras en boxningsuppgörelse eller 
snarare ett handgemäng i medlemsbladet. Det är signaturen Major S. A. 
Duse som ganska dramatiskt beskriver en uppgörelse män emellan, tro-
ligtvis på en krog, och hur en av männen blir alldeles vimmelkantig som 
resultatet av ett slag mot ansiktet men trots detta möttes av ytterligare slag 
på slag.324 

Det var boxningens nära koppling till handgemäng, våld och kanske 
dess odisciplinerade eller okontrollerade uttryck av detta slag som delvis 
låg den i fatet. (Därmed inte sagt att denna koppling var reell utan funge-
rade kanske snarare retoriskt.) Attityderna till och behandlingen av box-
ning (i medlemsbladet) stod alltså delvis i kontrast till boxningssektionens 
egna upplevelse av verksamheten. Till slut tröttnade boxarna på villkoren i 
                                                        
320 ÖSK Boxningssektionen: verksamhetsberättelse 1926/27. 
321 Boxningen diskuterades tidigt på 1920-talet men några ledamöter var kritiska, 
se ÖSK Protokoll 1920-11-23 § 4 och 1921-10-04 § 1. 
322 Jfr Lindroth (1987) s. 92 ff. 
323 Se Nils Olof Zethrins pågående avhandlingsarbete. 
324 ”Alldeles vimmelkantig kom han åter upp men möttes av slag på slag, som han 
inte ens gjorde något försök att parera. Efter ett par minuter låg han redlös på 
marken, och segraren höll honom fast och tryckte hans rygg mot marken.” Örebro 
Sportklubbs medlemsblad (1930, aug) s. 10 f. 
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ÖSK som hade försämrats rejält genom att de blev utkastade från läktar-
lokalen. År 1928 hade boxarna istället övergått till att tävla för en ren-
odlad specialklubb och verksamheten låg sedan nere för att helt strykas ur 
verksamhetsprogrammet år 1937.325  

Förutom boxarna kom också de kvinnliga idrottsutövarna att möta del-
tagandets informella villkor. Anledningen till att den kvinnliga sektionen 
uppkom var att några medlemmar från föreningen ”Örebro Kvinnliga IF” 
inkom med en förfrågan om att bilda en avdelning inom ÖSK. Sektionen 
för kvinnlig idrott bildades i slutet av 1924 med syftet att öka kvinnors 
idrottsintresse i Örebro. Givetvis fanns det kvinnor som åkte skidor, spe-
lade tennis och bandy inom ÖSK före detta årtal men med den nya sekt-
ionen togs ett större ansvar för kvinnors idrottande. Sektionens första 
ordförande var Harald Eriksson men sedan togs ordförandeklubban över 
av Greta Adrian. Under de år som sektionen var aktiv bestod verksamhet-
en främst i övningar i allmän idrott, handboll, bandy, skridsko- och skid-
färder och under sommarhalvåret företogs även vandringar i Kilsbergen.326 

Utövarna erövrade olika idrottsmärken men tävlandet tycks generellt 
sett ha varit nedtonat i sektionens inledande verksamhet. Sektionen ville 
snarare uppmuntra kvinnor och flickor att öva fysiska färdigheter som till 
exempel simkunnighet, skridsko- och skidåkning samt bandyspel. Övning-
arna var förlagda till tidig morgon eller sen kväll. Intresset beskrivs inled-
ningsvis som stort men dalade sedan successivt. Sektionen annonserade då 
i dagspressen om sin verksamhet men de flesta kvinnor tycks, skriver sekt-
ionen i sin verksamhetsberättelse, ha varit upptagna med annat arbete. Ett 
annat villkor, som aldrig (?) framkommit i tidigare forskningen, är det 
faktum att Eyravallen var anpassad för manliga idrottsutövare. Det fanns, 
menade damsektionen, inte utrymme för kvinnorna att idrotta utan att 
utsättas för männens blickar samtidigt som det saknades omklädningsmöj-
ligheterna för kvinnor på Eyravallen. De fick i princip fick byta om i 
samma omklädningsrum som männen!327 

                                                        
325 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1926/27 s. 13 f, 1927/28 s. 9, 
1930/31 s. 9 och 1933-37. 
326 ÖSK Damavdelningen/sektionen för kvinnlig idrott: verksamhetsberättelse 
1924/25, 1925/26, 1926/27, 1930/31, 1931/32. ÖSK Protokoll 1924-12-11 § 5. 
På 1920-talet tävlade kvinnor för t ex Djurgårdens IF med framgångar inom ski-
dor m m och en damsektion bildades även här år 1924. Se Hjelm (2004) s. 116 f. 
327 ÖSK Damavdelningen/sektionen för kvinnlig idrott: verksamhetsberättelse 
1924/25, 1925/26, 1926/27, 1930/31, 1931/32. 
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I själva anläggningen fanns alltså föreningsdemokratiska villkor in-
byggda. Idrottens maskulina norm kunde med andra ord gestalta sig mate-
riellt vilket i sin tur skapade svårigheter för kvinnor att bryta den manliga 
dominansen. Hur vanligt förekommande detta fenomen var återstår dock 
att utforska men ligger utanför den här studiens område. Samtidigt mötte 
kvinnor, på likande sätt som boxarna, även ett värdeladdat motstånd 
inom föreningen. Många hade förutfattade meningar om dam- och flickid-
rotten och vissa ville rentav portförbjuda den från ”Vallen”, menade dam-
sektionens representanter. Men detta sporrade emellertid enbart sektionen 
att kämpa vidare och hävdade alla ÖSK:ares ”existensberättigande att 
träna, tävla och sätta det ena distriktsrekordet efter det andra.”328 

Mångfalden och allas rätt att deltaga var demokratiska ideal som var 
svåra att negligera och trots motståndet nådde sektionen för kvinnlig id-
rott en, enligt deras egen utsago, av landets främsta positioner vid början 
av 1930-talet. I DM år 1931 vanns hela 11 av 12 möjliga grenar och året 
efter erövrades samtliga DM-tecken av ÖSK:s damer. ÖSK hade alltså den 
överlägset mest framgångsrika damidrotten i Närke och detta år kom även 
Alice Ottosson 3:a vid SM i längdhopp.329 

I början av 1930-talet fanns en relativt utbredd damtävlingsidrott i Sve-
rige och i ÖSK. Verksamheten hade nu en betydligt större tävlingsfokus än 
tidigare utflykt- och färdighetsfokus. Detta är en viktig förändring. De 
mest populära idrotterna var friidrott, skidåkning och orientering. Verk-
samhetsåret 1933-34 beskrivs som livligt men året efter försvinner plöts-
ligt sektionen! I källmaterialet finns inga förklaringar till varför detta 
skedde. Dessutom saknas uppgifter om hur många kvinnliga medlemmar 
ÖSK hade härefter fram till efter andra världskriget.330 Försvinnandet är 
märkligt och det går inte att finna tydliga förklaringar i källmaterialet. 
Fler föreningsstudier bör göras på detta område. 

                                                        
328 Örebro Sportklubbs medlemsblad (sept, 1931) s. 2. I samma text står den något 
manschauvinistiska formuleringen: ”Smaken är, som dansken säger ’fårskallig’. 
Tur är det, vill jag tillägga. Annars skulle väl alla intresera [sic] sig för damidrott 
och fotboll, tennis och bandy blevo inga publikgrenar.” 
329 ÖSK Damavdelningen/sektionen för kvinnlig idrott: verksamhetsberättelse 
1924/25, 1925/26, 1926/27, 1930/31, 1931/32. Ett flertal distriktsrekord sattes 
också. Se även Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr sept, 1931) s. 2. 
330 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1933-37. Under slutet av 1940-talet 
steg dock det kvinnliga medlemsantalet igen men Sektionen för kvinnlig idrott 
återinfördes inte. 
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Efter analysen av dessa två sektioners avvikelser från föreningsdemo-
kratins norm och deras utträde ur föreningen är det på sin plats att stu-
dera fotbollen, som alltså var den största sporten nationellt och hade goda 
förutsättningar att premieras inom ÖSK (där Graflunds fotbollsintresse 
också hade betydelse). Ja, tendenserna kunde urskiljas redan före 1923 
och de avtog inte efter Eyravallens tillkomst. Problemet var dock att de 
sportsliga resultaten inte riktigt motsvarade förväntningarna. Utifrån ten-
denserna i föregående kapitel kan frågan formuleras: Hur motiverades 
försöken att skapa en framgångsrik fotbollsverksamhet inom ÖSK och 
fick Eyravallen någon konkret betydelse för fotbollsverksamheten? 

I föreningsdemokratins mittfåra – den dominerande fotbollen 

Fotbollens allmänna popularitet avspeglades bland annat i mängden artik-
lar i medlemstidningen. Här framträder fotbollen som en viktig sport. Det 
skulle dock dröja länge innan ÖSK nådde den högsta serien men likväl var 
fotbollsintresset stort vilket i sin tur motiverade klubben till fortsatta sats-
ningar mot den svenska fotbollens toppskikt: 

Att klubben och hela det fotbollsintresserade Örebro följde oss i våra fram-
gångar i våras, visa de höga publiksiffrorna vid de båda avgörande mat-
cherna mot Kumla och Örebro Idrottsklubb. C:a 7000 personer samman-
lagt, därav c:a 3700 vid Kumla-matchen, rekord för Örebro-fotbollen, räk-
nades in genom Eyravallens portar. I de härefter följande kvalificeringsmat-
cherna mot vinnaren av Nordvästra-serien… kunde klubbens lag ej göra sig 
självt full rättvisa, varför en efterlängtad möjlighet till uppflyttning i högre 
division även denna gång gick vår klubb förbi… Ty vi veta ju alla, att om 
Sportklubben kan komma upp i en högre division, detta för klubbens eko-
nomiska och idrottsliga framtid betyder ofantligt mycket.331 

Det fanns en hög målsättning med fotbollsverksamheten. Sporten var 
populär och sammantaget kunde detta ge fördelar i föreningen. Nu berät-
tades det inte enbart om fotboll i medlemstidningen utan även till exempel 
om bandy, skidåkning, och friidrott. Men engagemanget för fotbollen 
tycks ha varit mer hängivet menar jag. Detta märks genom de återkom-
mande förhoppningarna likt citatet ovan som i princip saknas om andra 
idrotter. Med ett lag i Allsvenskan skulle storpublik lockas till Eyravallen 
vilket tänktes ge ökade ekonomiska intäkter, större medial uppmärksam-
het och sammantaget betyda ofantligt mycket för föreningen. Fotbollens 

                                                        
331 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1929/30 s. 7. 
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framgångar tillskrevs med andra ord en förmåga att kunna lyfta hela 
klubben. 

Viljan att klättra fanns men metoder saknades. Blicken riktades mot det 
framgångsrika AIK:s träningsmetoder som vunnit SM-guldet 1931/32.332 
Om ÖSK tog efter AIK:s framgångsrecept är omöjligt att svara på. Det 
viktiga här är att fotbollens potentiella betydelse också möjliggjorde åter-
kommande satsningar på fotbollstränare och inte till exempel anställning-
ar av boxningstränare eller damidrottsledare. 

Men hur länge skulle föreningen vara beredd att kämpa för detta av-
ancemang och vilket pris var en plats i Allsvenskan värd? Fotbollssektion-
ens representationslag harvade i den tredje respektive andra högsta serien 
under långa perioder och ödet eller slumpen tycks ständigt ha grinat fot-
bollslaget i ansiktet: 

Önskemålet att en gång få ett Örebrolag med i storserien börjar bli gam-
malt som gatan. Men trots att chansen måhända funnits, står fotbollen i 
Örebro alltjämt och stampar på samma fläck som förr. I fjol vann Sport-
klubben serien, och hos många fanns ett svagt hopp, att klubben skulle bli 
representerad i Allsvenskan. Ödet ville emellertid annorlunda. På sina håll 
uttalades också den meningen, att Sport icke var moget för storserien.333 

För ÖSK:s del var bandy, tennis (fram till 30-talet) och friidrott också 
framgångsrika sporter och längre fram blev också handbollen och ishock-
eyn populära publiksporter. Fram till andra världskriget tycks det dock 
endast ha varit fotbollstränare som externrekryterades. Så var det i slutet 
av 1910-talet och historien upprepade sig. Tränaren Jimmie Eliott anställ-
des till exempel i 20 veckor i början av 1930-talet. Säsongen började bra 
men efter två förluster mot IK City, Eskilstuna började (återigen) mot-
gångarna. Både spelarnas och tränarens intresse minskade avsevärt efter 

                                                        
332 Örebro Sportklubbs medlemsblad (dec, 1931) s. 10 f. Per Kaufeldt och Eivar 
Widlund, framgångsrika som spelare och målvakt i AIK, var tränare här. AIK hade 
sökt med ljus och lykta efter en god tränare. Österrikaren Ferdinand Hummenber-
ger hade till slut valts. Konditions- och snabbhetsträningen blev därefter starkt 
prioriterad. Löpning, rephopp, häcklöpning och sedan långa steg som skulle fun-
gera som både stretching och styrketräning. Dessutom hade man övergått till 
”Helsingborgssystemet” och värvat en av HIF:s främsta försvarsspelare. Därefter 
följde teknikövningar och smålagsspel med fokus på bollmottagningar, snabbt 
kortpassningsspel och rörelse utan boll och sedan avslutades träningspasset med 
intervaller. På detta sätt förklarades lagets framgångar. Jfr Sund (1997). 
333 Örebro Sportklubbs medlemsblad (1927, nr 2) s. 1. 
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detta och till slut blev även satsningen på Elliott en besvikelse.334 Ett par 
säsonger senare anställdes Justus Gustafsson, som bland annat hade tränat 
allsvenska AIK, som tränare i 10 veckor. Men målet att nå landets högsta 
serie infriades inte. Ett ljus i mörkret var emellertid att Gustafssons träning 
hade haft stor nytta bland föreningens juniorer.335 

Fotbollen hade i princip helt andra villkor att förhålla sig till jämfört 
med boxning och damidrott. Dess popularitet gav den i slutändan interna 
fördelar. Men kraven ökade också. Å andra sidan skall inte dessa sats-
ningar överdrivas. ÖSK hade också en målsättning (ett ideal) om att värna 
om bredden, i betydelsen manlig ungdomsidrott. Här skulle ”alla” få vara 
med och denna idrott ansågs ha en viktig samhällsfunktion att fylla. 

Breddidrottsidealet och idrottens bidrag till samhället 

Den moderna idrotten ger ett utflöde åt ungdomens inneboende dådkraft, 
den eggar och stimulerar dess handlingsvilja, i en specialiserad, på stillasit-
tande inriktad, av trångboddhet och kaféliv infekterad och tuberkelsmittad 
tid utgör den en motvikt mot alla dessa nedbrytande krafter. Den utgör 
därjämte ett välbehövligt demokratiskt inslag i samhället. Medan arbetare 
stå mot arbetsgivare, parti mot parti och klass mot klass, samlas idrotts-
männen från alla läger i tävlan, där det avgörande inte är vare sig plånbo-

                                                        
334 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1931/32 s. 2, 8 f, 1932/33 s. 5-7 och 
1933/34 s. 6. Örebro Sportklubbs medlemsblad (1927, nr 7-8) s. 2. En liten ljus-
ning kunde dock skönjas i det att juniorlaget vann DM vilket inte hänt sedan 
1925. Laget slutade på sjunde plats detta år. Året efter satsade föreningen på två 
ledare (Harry Hedlund och Torsten Johansson) och laget presterade, som det besk-
rivs, den bästa fotbollssäsongen någonsin. Orsakerna till detta beskrivs utifrån 
träning, ett bra spelarmaterial och två goda ledare. Men Hedlund och Johansson 
fick inte förnyat förtroende utan istället sköttes träningen av Bengt Björkström 
säsongen efter. 
335 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1934/35 s. 2, s. 2, 7-9. Seniorlaget 
blev trea i div II och hade, enligt styrelsen, säkert kunnat bli tvåa om inte ett par av 
de bästa spelarna ”justerats” – skadats - och därmed ej kunde deltaga i de sista 
avgörande matcherna. Det är intressant att (den manliga) juniorfotbollen lyfts 
fram här. Uppsvinget för juniorfotboll skedde nationellt först i slutet av 1940-talet. 
Vid en genomgång av Svenska Fotbollsförbundet fann den Tekniska kommittén 
(TK) att andelen klubbar med ungdomsavdelningar från 8 % till 20 % åren 1943-
1947 men mer detaljerad forskning om ungdomsfotbollens omfattning åren före 
1948 saknas, se Svenska Fotbollförbundet (1988) Så började ungdomsfotbollen - 
och så utvecklades den åren 1948-1962 s. 21 ff. 
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kens tyngd eller den och den åsiktsskiftningen utan stålet i viljan och kraf-
ten i vad och ben.336 

Citatet är hämtat från en intervju i slutet av 1920-talet med socialde-
mokraten och ÖSK:aren Harald Åkerberg. Åkerberg var en känd örebro-
are som tillsammans med Adolf Lindgren hade engagerat sig i byggandet 
av Eyravallen. Åkerberg var också redaktör för Örebro-kuriren (1913-
1950) och från år 1925 ledamot i riksdagens första kammare. I intervjun 
understryker Åkerberg flera positiva värden med ungdomsidrotten och 
den moderna idrotten. Den sågs som en motkraft till det stillasittande 
kafélivet och andra nedbrytande krafter men Åkerberg betonar också id-
rottens demokratiserande innehåll. Samhällsbakgrunden var betydelselös i 
tävlingssituationen (en kamp mellan stålet i viljan och kraften i vad och 
ben). Det var i denna kamp som idrottens förmåga att locka fram ungdo-
mens dådkraft fanns.337 

Åkerberg fortsätter i intervjun att peka på ytterligare positiva aspekter 
hos idrotten och i föreningslivet. Den kroppsliga träningen, det ideella 
arbetet, idrottsmannaandan och gentlemannaskapet, strävan efter att 
skapa en sund kropp och en sund själ och chansen att få sätta rekord var 
tillsammans oskiljbara i sin betydelse. Åkerberg menade att idrottens fost-
ran inte bara skapade ett styrkeideal utan också ett människoideal och ett 
i tiden hoppingivande tecken.338 

Åkerberg såg fördelar både i föreningsdemokratiska och konkurrenslo-
giska termer. Idrotten hade en positiv inverkan både på individen och på 
en bredare, kollektiv samhällsnivå. Idrotten sågs som ett människo- och 
demokratiideal. Det fanns dock röster som betonade balansgången mellan 
den stärkande och överdrivna träningen. Idrotten skulle idkas utan över-
drifter, ett synsätt som fanns även i föregående undersökningsperiod.339 

Ett annat återkommande tema från föregående kapitel är idrottens al-
ternativa livsstil i industrialismens och det jäktande arbetets tid. Idrotten 
                                                        
336 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 2, 1927) s. 1 f. 
337 Se Nationalencyklopedien www.ne.se sökord ”Harald Åkerberg” och ”Örebro-
Kuriren” hämtade 2013-11-01. 
338 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 2, 1927) s. 2. Se även (nr 5-6, 1927) s 1 f 
angående levnadsideal under rubriken ”Sköt din kropp och lev måttligt!”. 
339 I Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 7-8, 1927) s. 1 f svarar kontraktspros-
ten Lönroth på frågan om idrottens viktigaste samhällsfunktion och denna menar 
att idrotten skapar möjlighet för ungdomen att ge utlopp för sin sjudande livskraft 
och så länge den idkades utan överdrifter så utbildade och härdade den ungdomar 
och utövare till en sund själ i en sund kropp. 



140  DANIEL ALSARVE	 I ständig strävan efter framgång? 
 

kunde här fostra till en frisk själ i en frisk kropp (latinets motto mens sana 
in corpore sano) och samtidigt förena människor ur olika samhällsgrup-
per. Människor med olika bakgrunder kunde lära känna och förstå 
varandra. Till och med landshövdingen Henning Elmquist underströk 
dessa idrottens fostrande och klassutjämnande funktioner.340 

Skötsamhet och den måttfulla träningen gick hand i hand. I förläng-
ningen kunde detta arbete ge sportsliga framgångar. När ungdomssektion-
ens företrädare argumenterade för ungdomens betydelse framhölls först 
främst dess betydelse för föreningsgemenskapen och i andra hand dess 
långsiktiga betydelse för en framgångsrik konkurrenskraft.341  

En framgångsrik ungdomsverksamhet skulle i förlängningen betyda att 
seniorverksamheten kunde rekrytera utövare ur ungdomsleden. Ungdoms-
arbetet balanserade alltså mellan förenings- och samhällsintresse som 
handlade om att både tillfredsställa ”stjärnkulturens” eller ”allmänhetens” 
olika uppdrag, ett dilemma som hade identifierats redan 1923 av Konrad 
Österberg.342 

                                                        
340 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 1, 1927) s. 1 f. Elmquist avslutar sedan 
intervjun med att framhålla att han inte är en anhängare av all typ av sport. Den 
professionella idrotten, boxningen och rekordhetsen ses som sportens avigsidor. 
Löfgren är inte lika mångordig utan anser att idrottens viktigaste funktion är att 
vara ett slags korrektiv till samhällets jäkt och allt snabbare tempo. Med hjälp av 
idrotten kunde dock människan hålla sig psykiskt och fysiskt frisk och inte duka 
under. 
341 Det låg förstås i ungdomssektionens intresse att öka ungdomssportens status 
och betydelse inom organisationen samtidigt som föreningen genom dessa gär-
ningar kunde hjälpa ungdomar till rätta. I Örebro Sportklubb: verksamhetsberät-
telse 1954/55 framhölls att ”Det är på ungdomen man skall satsa…” s. 13. I Öre-
bro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1955/56 menas att ”Det är … önskvärt att 
detta [ungdoms]arbete utökas än mer till gagn för klubben och dess idrott.” s. 18. 
342 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 9-10, 1923) s. 7 f. Österberg menade att 
det gällde att få föreningsmedlemmarna att tidigt inse värdet av kroppsrörelse, att 
få dem att känna tillfredsställelse över spänstighet och andra kroppsliga förmågor. 
Denna form av kroppsfostran påverkade även hans inställning i bidragsfrågan. 
Österberg var kritisk till ett generellt ekonomiskt stöd till idrotten och menade att 
principerna för bidraget skulle skärpas. Österberg menar bland annat att idrottan-
dets förtjänster fanns i de hälsomässiga fördelarna. Dåsigheten gav vika, viljan 
stärktes, livslusten och levnadsmodet steg. Idrotten ansågs vara ett viktigt alterna-
tivt till det stillasittande arbetet. Ett totalt slopande av bidragen skulle emellertid 
förstärka de publika, sensationella och förråande inslagen (som t e x reklamkons-
ter) i idrotten. 
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Nyckeln i denna balansakt var inställningen till träning respektive täv-
ling. Denna berördes i föregående kapitel och vi ska nu följa dess utveck-
ling på 1920-talet och framåt.  

Träning och tävling i föreningsdemokratins namn 

[S]tyrelsen uttalar till sist den livliga förhoppningen att klubbens arbete 
alltjämt skall rönas med framgång och för framtid och eftervärld vitta [sic] 
om att föreningens strävan haft fysisk fostran som mål, att viljan varit god 
och uppsåtet redligt. Må sammanhållning alltjämt vara vår drivfjäder, 
kamratskapet vårt föreningsband och Örebro Sportklubbs framgång vår 
ledstjärna.343 

Relationen mellan träning och tävling kan alltså ses som en slags ba-
lansakt där ingendera sida skulle överdrivas. Träningen ansågs vara en 
minst lika viktig del som tävlandet och att tävla på enbart ”gnista” ansågs 
direkt skadligt. Viljan att härska över kroppen eller att helt förlita sig på 
sin energiska vilja skulle balanseras med träning. Många lovande ungdo-
mar hade dock slarvat med en grundlig och samvetsgrann träning vilket i 
slutändan resulterat i skador. Det gällde att förbereda kroppen för tävlan-
dets prövningar annars kunde det straffa sig. Å andra sidan skulle den 
vältränade idrottsmannen se det som en skyldighet både mot sig själv och 
själva idrotten att visa verklig tävlingsgnista vid tävling. Slöhet eller likgil-
tighet ringaktades. Det gällde med andra ord att uttrycka hängivenhet till 
sportens konkurrenskod. Samtidigt fick inte tävlingsgnistan tändas allt för 
ofta. Tävlandet fick inte bli vardag eftersom den då förlorade sin funktion 
av träningsbelöning och fest, som den var avsedd att vara.344 

I tävlingen framkommer samarbetets överbryggning mellan individen 
och kollektivet. Alla skulle, idealt sett, samarbeta som en man. Det gällde 

                                                        
343 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1930/31 s. 13. En annan variant av 
detta ideal återkommer i medlemstidningen genom ordspråket ”Enighet ger 
styrka!” Örebro Sportklubbs medlemsblad (1925, nr 3) s. 5. 
344 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 3, 1925) s. 3. ”Mången tror, att tävlings-
gnista måste vara någonting medfött, att det måste ligga i blodet att kunna entusi-
asmera sig själv. Medgivas måste, att den temperamentsfulle och den envise id-
rottsmannen äger en trumf på hand, när det gäller tävling. Men den samvetsgrant 
tränande idrottsmannen bör äga en god sporre i vetskapen om den förmåga, som 
träningen givit. Den som tränat noggrant och därvid försökt och lyckats lära 
känna sig själv, kan helt enkelt bestämma vad som skall presteras. Vetskapen om 
den träning, som ligger bakom tävlingen, blir den gnista, som skall föra fram mig 
under tävlingen.” 
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för såväl spelare som ledare att gå in för uppgiften med en sann entusiasm 
och visa den där ”heliga” gnistan, att ta uppgiften på fullaste allvar. I 
såväl med- som motgång var det viktigt att vara en god kamrat och samti-
digt ta stöd i gemenskapen.345 

Självgodhet, att ta segern för given, ungdomligt övermod och en till 
övermåttan driven träning var faror som lockade eller kunde lura en på 
vägen i denna balansakt. I korthet gällde det att ta både kamratskapet och 
tävlandet på allvar samtidigt som allvaret och målmedvetenheten skulle 
balanseras med ”lekfullhet och glättighet” som det står i ett nummer av 
medlemstidningen i slutet av 1920-talet. 346 

Att skötsamheten och självförbättring ingick i träningsidén är självklart. 
Detta märks bland annat i inställningen att glädjen över de sportsliga 
framgångarna endast fick vara kortvarig. Det ansågs finnas en fara i att 
låta segerns positiva känslor övergå i förmätenhet och självgodhet.347  

Nu är det förstås lockande att fråga om föreningen lyckades genomföra 
sina ideal i praktiken och hur resultatet blev? Detta är en svårare fråga att 
svarar på men mot slutet av 1940-talet var ÖSK representerat i landets 
högsta serier i bandy, fotboll och handboll (bowling också men denna 
status utnyttjades inte) men var även representerade med två fotbollsspe-
lare och två friidrottare vid de olympiska spelen i Helsingfors 1952. Enligt 
klubbens egen utsago var den vid början av 1950-talet en av Sveriges 
starkaste allroundklubbar där få svenska klubbar kunde uppvisa liknande 
sportsliga resultat. Hela tiden betonas att det bakom framgångarna fanns 
uppoffrande arbete och lyckligt samarbete.348 

Vägen till dessa framgångar var dock inte självklar. Från början av 
1930-talet brottades ÖSK med allt sämre ekonomi. Av besparingsskäl 
beslutade föreningen till exempel att år 1932 upphöra med utgivandet av 
medlemstidningen. Med tanke på den sammanlänkande betydelse som 
medlemsskriften hade haft antyder upphävandet allvaret i den ekonomiska 
situationen. I praktiken blev nedläggningen ett hårt slag mot föreningsde-
                                                        
345 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 3, 1925) s. 5. 
346 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 1, 1928) s. 9. När till exempel juniorerna 
vinner DM i fotboll för andra året i rad år 1925 förklaras segern av att spelarna 
arbetat hårt, att de tränat och verkligen gått in för uppgiften att försvara sin titel 
och hålla sin klubbs fana högt. Spelarna och laget stod som goda förebilder för 
”den rätta, den sanna Ö.S.K.-andan”. Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 4, 
1925) s. 1. 
347 Se t ex Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1932/33 s. 10, 1944/45 s. 13. 
348 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1947/48 s. 19, 1951/52 s. 22 f. 
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mokratins främsta informations- och kommunikationskanal. Trots detta 
betonades, något motsägelsefullt, sammanhållningens betydelse för att 
reda ut den ekonomiskt ansträngda situationen.349 Hur detta tvetydiga 
resonemang utvecklades mer konkret ska nu utredas vidare. 

Behovet av sammanhållning vid ekonomisk ansträngning 

Redan under mitten av 1920-talet och ännu tidigare hade klubbens ordfö-
rande, Karl T Graflund, beskrivit betydelsen av att medlemmarna skulle 
arbeta med att underordna det egna jagets vilja till förmån för föreningens 
bästa. Graflund betonade att alla medlemmar var länkar, varken bättre 
eller sämre än någon annan, i den stora kedja som bildade kamratkretsen, 
laget och föreningen. Alla var lika värdefulla för föreningen. Men idealen 
hotades i praktiken, enligt Graflund, av föreningsstorleken, själviska indi-
vider med svårigheter att underkasta sig regler och slutligen medlemmars 
kyla och oförstående för klubbens krav. Lösningen blev, som en slags 
variant av självförbättringsidealet, en självrannsakan: 

Må varje sportklubbare rannsaka sig själv, och om vi finna, att vi på något 
sätt låtit vårt jag få fria tyglar mot kamratskapets och klubbandans 
oskrivna lagar genast göra bot och bättring. Sker detta, så kommer av sig 
själv den rätta andan, och därmed följder den enighet, som bör ge oss 
styrka till nya framgångar och till fyllandet av de plikter, samhället fordrar 
av oss.350 

En viktig metod för att ’rädda’ föreningen blev att underkasta sig före-
ningsdemokratins spelregler. Detta skulle inte uppfattas som ett straff utan 
som en möjlighet att skapa gemenskap, uppfylla de plikter samhället fod-
rade av idrotten och i slutändan gynna föreningen sportsligt.351 

I den ekonomiskt ansträngda situationen gällde det alltså att sluta le-
den. Problemet var att klubben var organiserad i sektioner och vi vet re-
dan vilka ”förlorarna” kom att bli. Tendenser till missunnsamhet finns 
också i källmaterialet. År 1925 hade ett antal ledamöter i tennissektionen 
nedlagt ett stort arbete med att få iordning tennisplanerna. Som ”tack” 
gav de sig själva privilegiet att få spela gratis på banorna under förutsätt-
ning att de inte var bokade av några andra medlemmar. Detta väckte kri-

                                                        
349 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1927/28 s. 11, 1929/30 s. 12, 
1938/39 s. 13. Örebro Sportklubbs medlemsblad (1927, nr 3-4) s. 2 f.  
350 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 1, 1926) s. 1 f. 
351 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 3, 1925) s. 5. En annan variant på denna 
retorik framkommer i samma artikel: ”…alla som en man…”. 
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tik och tennissektionens Bertil Jansson ansåg att sektionen hade utsatts för 
förtal och en ren lögnkampanj och menade att detta var ett uttryck för att 
den rätta klubbandan befann sig i kris.352 

Egentligen var detta inte förvånande. ÖSK hade vuxit rejält och hade 6-
700 medlemmar i början av 1920-talet, en siffra som steg efter andra 
världskriget till över 1000 st (se tabell 5.1). Men svårigheter var till för att 
övervinnas. Vissa år handlade de ekonomiska frågorna om Sportklubbens 
vara eller icke vara. Det gällde att kämpa, svetsa sig samman och i ”nya 
friska tag, i endräkt och samförstånd, i sant sportklubbssinne och en allt-
mera fördjupad uppfattning av idrottens fostrande och danande för-
måga”353 angripa framtidens utmaningar. Hotet mot föreningen adlade 
med andra ord karaktären hos de unga männen. Den hotfulla situationen 
tolkades produktivt – den gav i själva verket nya möjligheter. 

 
Tabell 5.1 ”Det totala antalet medlemmar i ÖSK 1923-1959.” 

 

Källa: Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1923-1959. Diagrammet visar 
också att antalet medlemmar var som minst i slutet av 1920-talet och början av 
1930-talet vilket sammanfaller med den ekonomiska depressionen. 

 
Det hade funnits försök att lösa de ekonomiska problemen tidigare. 

Kassörspositionens omfattande arbetsbelastning gjorde till exempel att det 
var svårt att få personer som ville åta sig denna syssla. Hösten 1925 för-
sökte ÖSK anställa en kamrer med en lön på 1800 kr/år samt 15 % av 
kaférörelsens nettoinkomster. Detta var ett sätt att avlasta kassörens ar-
                                                        
352 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 4, 1925) s. 3 f. 
353 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 2-4, 1928) s. 1 f. Se även ÖSK Protokoll 
1941-01-28 § 7. 
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betsbörda och kamrerens uppgift var i princip att sköta det som sekrete-
raren och kassören gjort tidigare. Men försöket blev kortvarigt av okänd 
anledning. År 1927 arbetades ett förslag fram om att inrätta ett ekono-
miskt utskott (i samband med en mer allmän omorganisationsdiskussion). 
Syftet var underlätta för kassören och i slutändan även för huvudstyrelsens 
beslutsfattande. Men beslutet bordlades och arbetsbördan på kassörsposit-
ionen kvarstod. Under 1930-talet erhöll kassören och senare sekreteraren 
en viss ekonomisk ersättning som bland annat skulle bekosta deras tele-
fonräkningar. Från och med mitten av 1930-talet gavs också arvoden till 
materialförvaltare (200kr), kassör och sekreterare (200 kr resp. 100 kr).354  

I slutet av år 1940 godkändes så ett förslag av huvudstyrelsen som in-
nebar att huvudkassören kompletterades med tre kassörer (i fotbolls-, 
bandy- och handboll-skridskosektionerna). Dessutom fick en person en-
samt ansvar för medlemsavgifterna. Ansvarsfördelningen var baserad på 
en viss uppluckring av huvudstyrelsens kontrollerbarhet men innebar en 
kompromiss mellan nya och gamla beslutsstrukturer. Huvudkassören hade 
kvar det övergripande ansvaret och störst befogenheter.355 

Det dröjde alltså över 20 år innan kassörspositionens sysslor avlastades 
mer formellt i organisationsstrukturen. Detta säger något om frågans 
komplexitet. Omorganisationer av detta slag var svåra att genomföra. Det 
gällde i slutändan att få medlemmarna mer aktiva och hängivna i före-
ningsarbetet. I en ganska träffande artikel med den dråpliga rubriken ”11 
sätt att döda en förening” sammanfattades de dåliga exemplen: 

 
Gå aldrig på sammanträdena! 

                                                        
354 I augusti år 1927 sade kassören upp sig på grund av den hårda arbetsbördan. 
Sekreteraren fick i uppgift att söka övertala honom att fortsätta fram till årsmötet 
och lyckades. ÖSK Protokoll 1925-06-19, 1925-10-27 § 3, 1925-11-03 § 2, 1927-
08-15 § 3, 1927-11-29 § 7, 1927-12-02 § 3, 1931-01-20 § 11, 1933-01-12 § 6, 
1934-04-17 § 9, 1935-08-27 § 7, 1937-09-16 § 6, 1939-11-27 § 13 och 1939-12-
12 § 13.  
355 ÖSK Protokoll 1940-12-17 § 6. Det fanns också mindre omfattande föränd-
ringar där exempelvis några sektioner beviljades ett så kallat försöksanslag med 
syftet att få sektionerna att själva sköta mindre omfattande ekonomiska beslut. 
Kaféförsäljningen på Eyravallen lades i slutet av 1930-talet ut på entreprenad. Det 
är först i början av 1950-talet som den ekonomiska kommittén får förtroendet att 
förarbeta alla ekonomiska ärenden som skulle föreläggas huvudstyrelsen samtidigt 
som kommittén fick i uppdrag att diskutera ekonomiska ärenden med sektionssty-
relserna. ÖSK Protokoll 1932-02-09 § 12. Skridskosektionen fick 300 kr, gymnas-
tik 100 kr, terräng 100 kr och orientering 250 kr. 
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Om du går, så kom för sent! 
Mottag aldrig ett val till någon funktion, ty det är lättare att kritisera än att 
göra något själv. 
Gör aldrig något mer än nödvändigt. När andra arbeta och ligga i bör du 
beteckna deras arbete som klickvälde. 
Dröj så länge som möjligt med att betala dina avgifter eller också betala 
aldrig. 
Blir du krävd så bliv arg och begär ditt utträde ur föreningen. 
Skaffa aldrig nya medlemmar. Det är styrelsens sak. 
Hav ögonen öppna för alla små fel och om du finner några så förstora dem. 
Rösta alltid på att något måste göras men gör aldrig något själv. 
Vad med på allt som beslutas på sammanträdet, men gå efteråt och klandra 
besluten. 
När något går galet, skäll på styrelsen.356 

 
Motbilden ger vid handen att den ideale medlemmen accepterade att bli 

vald, ställde upp med lite extraarbete, kom i tid till mötena, betalade sin 
medlemsavgift i tid och skyllde aldrig ifrån sig. Han skaffade medlemmar 
och sökte förbättringar i organisationen, pratade aldrig illa om föreningen 
och dess representanter och hade alltid ÖSK:s bästa för ögonen (inte egen-
nyttan).357  

Egentligen kan citatet tolkas som ett exempel på hur föreningsdemokra-
tins ledamöter eller medlemmar skulle sköta sig och vara i relation till 
varandra och föreningen. Citatet, menar jag, signalerar indirekt skötsam-
het, självförbättring, hängivenhet för föreningens bästa och ingredienserna 
för en framgångsrik och effektiv föreningsdemokrati. Men den perfekta 
demokratin tycks aldrig ha infunnit sig. Återkommande ekonomiska, or-
ganisatoriska och demokratiska utmaningar tyder på detta. Varianter av 
dessa utmaningar återkommer även när vi blickar framåt mot 1950-talet 
och den sportsliga framgångsvågen. 

 

                                                        
356 Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr aug, 1931) s. 3. 
357 Det finns ytterst få texter i både protokoll och medlemstidning med mer speci-
fik kritik. Ett undantag här är när Pelle Hellström fick kritik och sades upp som 
kaféföreståndare på Eyravallen. Trevnaden hade inte varit den bästa och Hellström 
beskrivs som ”en brysk ek”. Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr okt, 1931) s. 2. 
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Sportsliga framgångar och ekonomiska motgångar - vägen till 
1950-talets större och mer komplexa förening 
Föreningen började vid mitten av 1920-talet bli ordentligt stor men den 
stora ökningen skulle komma först efter andra världskriget (då medlems-
antalet steg från drygt 650 st till nästan 1100 st medlemmar (se tabell 5.1 
ovan). Att föreningens medlemsantal växte kan ses som en slags framgång 
i sig (då medlemsrekrytering var ett prioriterat område). En strategi, som 
syns mer indirekt, är att föreningen plockade in fler sportgrenar på verk-
samhetsprogrammet under 1930-talet. I slutet av 1920-talet hade ÖSK 
sektioner för skridsko, skidor, terränglöpning, allmän idrott, fotboll, 
bandy, gymnastik, tennis, orientering, boxning (verksamheten låg dock 
nere från 1929), en ungdomsavdelning och en sektion för kvinnlig idrott (i 
praktiken elva aktiva sektioner). Vid årsmötet 1943 innehöll föreningen 
sektioner allmän idrott, terränglöpning, skridsko (och konståkning), 
bandy, tennis, bowling, fotboll, handboll och en ungdomsavdelning. 
Gymnastiken hade försvunnit. Från att vid mitten 1930-talet haft ett 60-
70-tal aktiva gymnaster minskade antalet drastiskt under kriget. Från 
1950 anordnades ingen gymnastik i ÖSK:s regi.358 

Antalet idrottsgrenar inom ÖSK minskade alltså över tid. Samtidigt var 
de nya sportgrenarna populära och ÖSK blev med tiden framgångsrika 
inom dessa och vann till exempel SM-guld i handboll år 1951, 1956 och 
1957 och i bowling för fyramannalag år 1955. Under 1950-talet vann 
ÖSK även SM-guld i bandy (1955, 1957 och 1958) och detta decennium 
markerar på många sätt en höjdpunkt i klubbens sportsliga förflutna. Till 
och med ÖSK-konståkningen hade stora framgångar. Inga Maj Pettersson 
vann Svealandsmästerskapen och år 1954 hade konståkningen 84 aktiva 
medlemmar, varav 37 nya för året. Fyra kvällar i veckan hölls träningar 
(instruktioner) och genom Svenska Konståkningsförbundet engagerades 

                                                        
358 En del av klubbens gymnaster deltog i en annan förenings gymnastikövningar 
och ett samarbete KFUM och Godtemplarnas gymnastik- och idrottsförening 
inleddes. Detta beskrivs dock som en ren träningsgymnastik som bäst lämpade sig 
aktiva friidrottsmän. Se t ex Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1934/35 s. 
12, 1935/36 s. 12, 1951/52 s. 17. Andersson (2002) s. 71 menar att den linggym-
nastiska drillens position var stark vid de borgerliga läroverken åtminstone fram 
till 1920-talets slut men den levde lite längre inom ÖSK. 
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tränaren Rudolf Eilers under en tid. Två år senare vann Karin Åslund SM-
guld.359 

Det kan tyckas som om ÖSK välkomnade alla idrottsgrenar men så var 
det inte. Bland annat diskuterades upptagande av ytterligare tre sporter 
(bordtennis-, sim- och cykelsportsektion) men dessa bordlades efter viss 
utredning. Ett bordtennisbord köptes emellertid in (oklart när) och fot-
bollsspelarna fick i slutet av 1920-talet träna här två timmar i veckan. 
Spelet blev populärt.360 I slutet av 1940-talet utreddes kostnaderna av 
ishockey men först i slutet 1950-talet kom hockeyn med som en sektion i 
ÖSK. Det finns också exempel på sporter som kom med i programmet 
men som inte lyckades etablera sig i föreningen på grund av sviktande 
medlemsintresse eller lokalbrist.361 

När antalet medlemmar låg mellan 900-1100 st infann sig alltså stora 
sportsliga framgångar. Bredden skapade kanske förutsättningar för dessa 
elitprestationer samtidigt som det är viktigt att minnas staden Örebros 
gynnsamma expansion under 1950-talet. Stadens och ÖSK:s blomstring 
gick hand i hand och de sportsliga framgångarna hade fört ÖSK och Öre-
bro till en riksbekant nivå. Under 1950-talet steg också antalet (långva-
riga) 10-års-medlemskap vilket säger något om hur den enskilda medlem-
men trivdes i föreningen (se tabell 5.2).  

 
                                                        
359 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1938/39, 1939/40, 1944/45, 
1945/46, 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1951/52, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 
1956/57. Men det var sämre ställt med skidsportens framtid. Under 1950-talet 
sjönk intresset betänkligt och ÖSK hade endast två tävlande skidåkare. I mitten av 
1950-talet delades konståkningen och skridskoåkningen i två separata sektioner. 
Av källmaterialet framgår inte varför sporterna gick skilda vägar men märkbart är 
att intresset för skridskoåkningen ökade igen. Cirka 20 aktiva åkare tränade, som 
det beskrivs, skridskoåkning flitigt uppe på Dammsjön i Kilsbergen kombinerat 
med snöpulsning. ÖSK fick år 1955 tre par skridskor av Närkes idrottsförbund 
men behovet av fler skridskor beskrivs som mycket stort. ÖSK:s konståkningssekt-
ion intensifierade verksamheten under skolloven och med hjälp av en instruktör 
från Svenska konståkningsförbundet hölls då instruktioner under sju timmar/dag. 
360 Se t ex Örebro Sportklubbs medlemsblad (nr 1, 1925) s. 6. Möjligheterna att 
bygga en ishockey- (=bandy-) anläggning diskuterades inom föreningen på 1920-
talet. ÖSK Protokoll 1926-11-08 § 8, 1927-11-17 § 4, 1929-04-09 §4 och 1930-
02-25 § 9. 
361 Badmintonsektionen, hade medkommit år 1951 men sektionen hittade ingen 
lämplig lokal och fick under ett par år träna i Brandkårens lokaler innan intresset 
ansågs vara så svalt att den avskrevs. Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 
1948/49, 1951/52, 1952/53, 1954/55, 1955/56. 
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Tabell 5.2 ”ÖSK:s nya tioårsmedlemmar 1926-1959.” 

 
     Källa: Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1926-59. 
 

Det var främst de manliga tioårsmedlemmarna som ökade. Det var yt-
terst få kvinnor som var medlemmar i tio år eller mer i ÖSK. En viss ök-
ning av de kvinnliga medlemskapen kan märkas under mitten av 1950-
talet då också antalet manliga seniorer blev något färre. Mot slutet av 
1950-talet ökade också antalet ungdomar markant (se tabell 5.3). 

ÖSK blev på 1950-talet en framgångsrik förening på det sportsliga pla-
net främst inom manliga lagsporter. Det var också i slutet av 1950-talet 
som fotbollslaget etablerade sig i Allsvenskan. Anledningarna till dessa 
framgångar är förstås oerhört många och omöjliga att redogöra för.362 

Här kan man tänka sig att de sportsliga framgångarna också gav eko-
nomiska framgångar. Men, för att tala med sportekonomen Rasmus 
Storm, idrottsföreningar tenderar att spendera pengar så fort dessa kom-
mer in i klubbkassan. Det fanns med andra ord ett ointresse i att spara 

                                                        
362 Framgångarna smittade kanske av sig i god klubbanda men motgångarna smit-
tade definitivt av sig i mindre god klubbanda. År 1930 var till exempel förhopp-
ningarna stora om en lyckad fotbollssäsong (återigen) men i förluster mot Marie-
hov påmindes laget om, som det benämns, att de var dödliga. Förlusterna var en 
dyrbar läxa som fick till följd att kamratskapet försämrades och det blev ”något 
likgiltigt, något slött över så gott som alla spelarna! … Förtal och osämja spelarna 
emellan hörde ej alls till det ovanliga.” Örebro Sportklubbs medlemsblad (aug, 
1930) s. 1. 
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kapital och det mest effektiva sättet att nå sportsliga framgångar tycks 
vara att återinvestera snarare än spara det ekonomiska kapitalet.363 
 

Tabell 5.3 ”Antalet medlemmar i ÖSK uppdelat i manliga, kvinnliga 
och ungdomar 1948-1960. 

 
       Källa: ÖSK Verksamhetsberättelse 1948-60. 

 

Behovet av ökade intäkter och förbättrad kommunikation 

Eyravallens tillkomst stärkte förutsättningarna för de ekonomiskt oriente-
rade aktiviteterna. Men det var egentligen först i början av 1940-talet som 
nästa, principiellt viktiga beslut togs. I oktober år 1938 hade Nils Kind-
blom ansökt om att få hyra plats för en affisch- och reklamtavla på Eyra-
vallen men denna begäran avslogs. Ekonomin blev dock alltmer ansträngd 
och två år senare, i januari 1941, begärde företaget AB Hega Rakklingas 
att få sätta upp tre reklamskyltar på Eyravallens ståplatsläktare. Huvud-
styrelsen beslutade nu att tillmötesgå denna förfrågan mot ett femårskon-
trakt där ÖSK skulle erhålla 1000 kr/år. Plötsligt hade föreningen, mitt 

                                                        
363 Storm (2008) s. 149. 
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under brinnande krig, accepterat en delvis ny form av ekonomisk in-
täktskälla.364 

Reklam i medlemsbladet, som funnits sedan 1918, gjorde att reklam 
inte var ett nytt fenomen för klubben men nu nådde ersättningsnivån en 
ny nivå. En outnyttjad resurs hade identifierats i syfte att få in mer pengar 
vilket kan tolkas som en viss marknadsanpassning. Men föreningen vär-
nade fortfarande om det ideella arbetet och amatörbestämmelserna. Detta 
uttrycktes bland annat genom att föreningen år 1955 avslog ett förslag 
från Serieföreningen om spelarkontrakt och året efter tog huvudstyrelsen 
avstånd från så kallade segerpremier i fotboll.365  

Efter kriget blev huvudstyrelsen allt mer inriktad på att hitta fler in-
komstkällor. Lotteritillstånd söktes, liksom bidrag från Riksidrottsförbun-
det och Örebro Stad för föreningens verksamhet och ungdomsavdelning. 
Medlems- och entréavgifter höjdes och ett särskilt utskott i syfte att för-
söka hyra ut reklamplatser på Eyravallen skapades. Men föreningen tving-
ades ändå år 1953 ta banklån för att lösa de mest akuta situationerna.366 

Mot slutet av 1950-talet hade flera sektioner stora utgifter. (Den nystar-
tade hockeyn hade förvånansvärt höga utgifter.) Alla medlemmar uppma-
nades av huvudstyrelsen att dra sitt strå till stacken ”Ekonomien är myck-
et ansträngd och största sparsamhet är därför nödvändig. Försakelser och 
hårt arbete förestår men är likafullt den säkraste vägen till framgång.”367 

                                                        
364 ÖSK Protokoll 1938-10-25 § 8, 1941-01-10 § 6. År 1938 hade man också 
börjat med att utsända reklam i högtalarna i samband med klubbens fotboll- och 
bandymatcher. ÖSK Protokoll 1938-04-26 § 13. Ett annat exempel på kreativitet 
är det förslag till en egen orkester som klubben utredde år 1949 Örebro Sport-
klubb: verksamhetsberättelse 1948/49 s. 3. Reklam hade förekommit i medlems-
tidningen ända sedan dess tillkomst så annonsintäkter var inte ett helt nytt feno-
men för föreningen. 
365 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1954/55 s. 4, 1955/56 s. 4. Före-
ningen hade dock tecknat tränarkontrakt under lång tid. Föreningen hade dock 
betalat ”gager” till fotbollsspelarna sedan 1940-talet, se ÖSK Protokoll 1941-04-
25 § 8. Dessutom finns ett reklamkontrakt från juni 1928 för annonsering vid 
resultattavlan, se ÖSK Kontrakt och avtal 1922-1938.  
366 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1953/54 s. 4 f, 1954/55 s. 4 f, 
1956/57 s. 4 f, 1957/58 s. 6, 1958/59 s. 6. Kontrakt för skyltplats på Eyravallen 
tecknades bl a med Svenska Siemens AB, Norlings Bryggeri AB, Jörnstedts i Öre-
bro AB, Aftonbladet-Stockholmstidningen. 
367 ”Låt oss därför sluta upp mangrant och utan knot för att med förenade krafter 
på allt sätt stödja klubben till gagn för idrotten och dess fostrande betydelse och 
till glädje för oss själva.” Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1953/54 s. 21. 
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I den uppkomna situationen blev det viktigt att utnyttja de befintliga re-
surserna på ett så effektivt sätt som möjligt. Just frågan om den mest ef-
fektiva ledningsorganisationen återkommer i flera olika versioner. Under 
1950-talet återkom också en annan slags kompromiss av ett gammalt 
problem, nämligen behovet av en god relation mellan huvudstyrelse och 
sektionsstyrelse. Huvudstyrelsen beslutade att sektionernas och utskottens 
protokoll skulle tillsändas styrelsen i syfte att förbättra kommunikationen 
mellan sektionerna/utskotten och huvudstyrelsen. Det gällde att få sek-
tionerna att nedteckna protokoll, mötesbeslut och genom detta göra be-
slutsfattandet mer integrerat och, i förlängningen, stärka föreningsdemo-
kratin. Framförallt kunde ekonomiska oegentligheter upptäckas. Det fanns 
med andra ord ett disciplinerande drag i denna kommunikationssträvan. 
Relationen mellan styrelse och sektion var dock fortsatt kärv vid mitten av 
1950-talet: 

Nu skall emellertid även klart framhållas att mycket brister. … Bättre för-
ståelse för klubbens gemensamma mål efterlyses, inte minst från sektions-
styrelserna. Här behövs krafttag inför den kommande säsongen. Men om 
var och en, som har med klubbens ekonomi att göra hjälper till att spara, 
tro vi på bättring.368 

1950-talets sportsliga framgångar hade kanske ökat klubbens kravbild 
men framförallt ger detta citat ett uttryck för självförbättringsidealet. Det 
gällde att ha ögonen öppna för alla små fel men i stället för att förstora 
felen (som framkom i artikeln ”11 sätt att döda en förening”) skulle felen 
åtgärdas.369 

                                                        
368 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1956/57 s. 22. Betydelsen av en god 
internkommunikation har blivit en viktig del i dagens sportorganisationsforskning 
men i den här typen av handling, menar jag, finns också en dimension av discipli-
nering. Se Papadimitriou, D. (2007) "Conceptualizing effectiveness in a non-profit 
organizational environment: An exploratory study" International Journal of Public 
Sector Management (vol 20:7). 
369 Ett annat exempel på strävan efter förbättrad internkommunikation var när 
fotbollsspelarna i början av 1960-talet uppmanades att välja kontaktmän som 
skulle representera spelarna i relationen till sektionsstyrelsen. Då låg fotbollens 
representationslag i Allsvenskan och ett viktigt delmål med införande av kontakt-
männen var att stävja det mer eller mindre okontrollerade missnöjet gentemot 
föreningen. Örebro Sportklubb: Fotbollssektionens protokoll 1963-04-02 § 56. 
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Graflunds bortgång och slutet på folkhemseran i ÖSK 

År 1958 avsade sig Karl T Graflund ordförandeskapet i föreningen på 
grund av sjukdom. Han avled två år senare och hade då varit styrelsele-
damot i 50 år i föreningen (ordförande i 48 år och sekreterare i 2 år).370 
Graflunds bortgång innebar att föreningens mest inflytelserika ledare för-
svann. I princip hade Graflund varit med och klubbat igenom vartenda 
beslut i föreningen under nästan 50 år! En sådan person och position var 
förstås omöjligt att ersätta. Omsättningen på ordförandeposten kom också 
att bli relativt stor under 1960- och början 1970-talet. Graflunds bortgång 
medförde att en stor mängd erfarenhets- och kunskapskapital försvann ur 
organisationen. Efterträdarna fick på detta sätt en oerhört stor uppgift 
framför sig lösa. Graflund hade varit med och bygga upp föreningen från 
första stund och sett hur idrotten och ÖSK blev en del av stadens väl-
färdsbygge. Denna process hade skjutit fart efter andra världskriget med 
ÖSK:s förvärvande av Strömsborgsanläggningen, färdigställandet (år 
1946) av nya Idrottshuset med lokaler för bland annat handboll, boxning 
och bowling.371 

Ekonomiska kriser, sportsliga framgångar, behovet av förbättrad kom-
munikation och en bredare verksamhet ger en fingervisning om hur kom-
plex föreningen kom att bli från 1920-talet och framåt. Men allting hade 
inte ”moderniserats” eller effektiviserats. I slutet av 1940-talet fick serie-
premiären i bandy flyttas till Linköping. När ÖSK år 1954 spelade sin 
andra SM-final i bandy mot Västanfors IF inför 25 000 åskådare slutade 
matchen med förlängning och omspel. Omspelsmatchen genomfördes först 
tre veckor senare (delvis på grund av att landslaget skulle ut på turné). 
När omspelsmatchen väl gick av stapeln kom 18 000 åskådare till Tuna-
vallen i Eskilstuna men efter en kvart var isen totalt uppluckrad och 

                                                        
370 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1957/58 s. 25. 
371 Se t ex Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1945/46, 1946/47, 1951/52, 
1952/53, 1953/54, 1955/56, 1956/57, 1957/58. Under 1940-50-talen skedde också 
ganska stora förändringar på Eyravallen med tillkomsten av två nya sittplatsläk-
tare (med större omklädningsrum under) samt modernisering av klubblokalens 
kök med mera. Elljus sattes i början av 1950-talet, större omklädningsrum bygg-
des, reparationer och frågan om anläggande av en konstfrusen isbana började 
utredas i slutet av 1950-talet. 
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”…[d]et hela urartade till ett enda rakande och rafsande i snösörjan, och 
för publiken var matchen förstås helt onjutbar.”372  

Sådana förhållanden skulle bli allt mer otänkbara i den sport som ut-
vecklades under slutet av 1960-talet och 1970-talet men detta återkommer 
jag till i nästa kapitel. ÖSK:s framgångar under 1950-talet kan delvis ses i 
ljuset av Eyravallens tillkomst och det enträgna arbetet från 1920-talet och 
framåt. Att få sektionerna att fungera tillsammans, skapa inflytande och 
engagemang, delaktighet och disciplin var några av de viktigaste delarna i 
arbetet men det handlade också om att öka de ekonomiska intäkterna och 
utnyttja dessa så effektivt som möjligt, för föreningens bästa. Dessa verk-
samheter kom, minst sagt, inte att avklinga i klubbens fortsatta historia. 

Sammanfattning 
Ur ett strukturellt perspektiv växte staden Örebro från 1920-talet till slutet 
av 1960-talet men processen var inte linjär. 1920-talet kan ses som ett 
avklingande i utvecklingskurvan samtidigt som periodens ekonomiska 
kriser påverkade staden. Välfärdens blomstringstid från andra världskriget 
och framåt är dock påtaglig och präglade idrottens villkor i staden. Flera 
anläggningar tillkom och ungdomar blev en viktig målgrupp. Det var inte 
enbart idrotten som fick del av den offentliga kakan även om dess popula-
ritet växte, inte minst via medier.  

1950-talet kan också ses som en blomstringstid för ÖSK. Föreningen 
hade över 1000 medlemmar och de sportsliga framgångarna befäste före-
ningens position som en av stadens mest framträdande föreningar. I detta 
kapitel har jag, med avstamp i bygget av Eyravallen, studerat de utma-
ningar som föreningen axlade på vägen hit. Att bibehålla gemenskap och 
föreningsdemokrati i organisationen var viktigt, inte minst eftersom detta 
skapade legitimitet gentemot kommunen och omgivningen. Ungdomar 
lockades att delta vilket underströk vikten i detta arbete. Här ansågs idrot-

                                                        
372 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1953/54 s. 7. Västanfors vann med 
2-1. Olle Sääw och Orvar Bergmark deltog i landslagets utlandsturné. Vid serie-
premiären i Linköping mötte ÖSK BK Derby i ett väder som beskrivs som fullstän-
digt olämpligt för bandyspel. Skid- och skridskosporten fick en del vintrar ligga 
nere på grund av bristen på kyla och snö. Detta gjorde att ÖSK försvann ur prislis-
torna vilket skapade viss frustration bland föreningsrepresentanterna. Tävlingsam-
bitionerna sjönk. Trots de dåliga villkoren lyckades Folke Broman vinna SM-guld 
på både 5000 och 10000 m, komma tvåa på 1500m, sätta svenskt rekord på 3000 
m och vinna samtliga DM-tecken. Se även Örebro Sportklubb: verksamhetsberät-
telse 1926/27, 1927/28, 1929/30, 1931/32, 1932/33, 1935/36, 1948/49. 
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ten generellt ha en viktig samhällsfunktion att fylla och redan under 1920-
talet uttalade lokala makthavare en stor tilltro till idrottens demokratise-
ringsmöjligheter. Detta var ett generellt mönster i Sverige men det ökade 
deltagandet kan likväl ses som en fördjupning av föreningsdemokratin. 
Allt fler fick möjlighet att idrotta. I balansakten mellan träning och täv-
lingsprestation blev det dock viktigt att inte överdriva någondera faktor. 

Amatörismen och det ideella arbetet kan här ses som viktiga instrument 
vilket i förlängningen bidrog till klubbens legitimitet som medborgarfost-
rare. Att delta i en förenings idrottsverksamhet var att delta i en demokra-
tiskola. Huvudstyrelsen avslog således förslag om både spelarkontrakt och 
segerpremier. Exakt hur många arbetstimmar ledare och andra engagerade 
inom föreningen lade ned är dock omöjligt att besvara men de var sanno-
likt många. 

Att värna föreningens sociala kapital var med andra ord centralt. Å 
andra sidan skapade viljan till framgångar och de ekonomiskt svårare 
tiderna en fördjupad självförbättring, självrannsakan och effektiviserings-
strävan inom föreningen. Varje medlem kunde och skulle helst bidra till 
föreningens bästa. Jag har i kapitlet studerat hur Eyravallen fick en avgö-
rande betydelse för vilken riktning de föreningsdemokratiska processerna 
tog från 1920-talet och framåt. Framförallt drevs prioriteringen av de 
ekonomiska frågorna djupare in i organisationen. Klubbhus, café och 
givetvis själva spelplanen gav nya ekonomiska villkor för föreningen. 
Detta möjliggjorde och krävde i sin tur en större marknadsorientering från 
föreningens sida. Mer pengar behövdes för att driva föreningen samtidigt 
som möjligheter för samhörighet och fester ökade. 

Denna utveckling ser historiker som Bill Sund och Torbjörn Andersson 
som en marknadisering av idrotten vilken skedde stötvis från 1920-talet 
och framåt. Sociologen Tomas Peterson menar emellertid att marknadise-
ringen framförallt ägde rum efter 1967. Mina resultat stödjer här Anders-
son och Sund men det är viktigt att understryka att fotbollssektionens 
verksamheter tillsammans med tennisens (under 1920-talet) var drivande i 
denna process.  

Skillnader i sektionernas villkor skapade en demokratisk utmaning i 
föreningen. Idealet var att enighet gav styrka men i praktiken blev vissa 
sektioners verksamheter viktigare än andra. Fotboll och tennis hade helt 
andra villkor för sina verksamheter än till exempel boxning och damid-
rott. Inflytandet och deltagandet kringskars alltså i praktiken där till ex-
empel avsaknaden av omklädningsmöjligheter för kvinnor tolkades som 
materiellt inskriven manlig dominans. Att kvinnor dessutom var hänvisade 
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till träning på tidiga mornar eller sena kvällar belyser också att detta de-
mokratiska problem måste förstås i ljuset av den historiska samtiden. Män 
och kvinnor hade generellt sett olika villkor för sin fritidssysselsättning.  

Vägen till 1950-talets framgångar kantades med andra ord av demokra-
tiska och ekonomiska utmaningar. Trots att det ekonomiska materialet är 
sparsmakat tycks perioden aldrig ha präglats av ekonomiskt goda tider. 
När ekonomin nämns var den ansträngd och medlemmarna förmanades 
att spara. Ett principiellt viktigt beslut blev också tillåtandet av reklam på 
Eyravallen i början av 1940-talet.  

Dessa strävanden efter ekonomisk effektivitet och organisatorisk 
självrannsakan omgärdades alltså av samhällsstrukturerna. Trots att mina 
resultat tycks ge bilden av ett begränsat handlingsutrymme där föreningen, 
så att säga, blir en marionettdocka under dessa strukturer måste också 
enskilda personers gärningar lyftas fram. Inte minst blev ordförande Graf-
lund den som ansågs vara i särklass viktigast för Eyravallens tillkomst och 
föreningens framgångar i stort. Hans inflytande i föreningen var mycket 
stort och kan liknas vid Eric Perssons i Malmö FF och flera andra ”patri-
arker” eller manliga ”pampar” inom RF:s föreningsliv. ÖSK följde även 
här ett nationellt mönster. Den representativa demokratin kom alltså att i 
praktiken kanaliseras via hans ledarskap. 

Ur ett bredare historiskt perspektiv kan ÖSK:s verksamhetsinriktning 
sägas ha gått från att under 1910-talet i princip ha välkomnat alla idrotter 
till att från och med slutet av 1920-talet forma en slags kärnverksamhet 
kring idrotterna kopplade till Eyravallen. En idrottslig normbild utveckla-
des. Boxningens, skid- och terränglöpningens dagar i föreningen var med 
andra ord räknade. Protesterna var knappast högljudda. Det fanns onekli-
gen en inbyggd rangordning i de sportsliga målsättningarna i föreningen 
där fotbollen placerades högst i hierarkin. Inkludering och exkludering 
gick således hand i hand. I ÖSK:s fall blev de manligt dominerade lagspor-
terna och tennisen de stora vinnarna (även om tennisen låg nere under en 
period). Slopandet av amatörbestämmelserna gav sedan möjligheter att 
ytterligare fördjupa ekonomiseringen av verksamheten. Vilka förändringar 
och konsekvenser detta fick på längre sikt kommer att behandlas i nästa 
kapitel.   
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KAPITEL 6 

AVAMATÖRISERINGENS TID 

Syftet i detta kapitel är att mot bakgrund av avamatöriseringen och den 
tilltagande marknadsanpassningen studera hur föreningens demokratiska 
processer påverkades och förändrades. De övergripande frågorna är: Vilka 
konsekvenser hade avamatöriseringen och strävan efter ekonomisk effek-
tivitet i termer av demokrati, klubbidentitet och gemenskap? Vilka villkor 
mötte ungdoms- och damidrotten och hur påverkade fotbollssektionens 
marknadsanpassning den bredare föreningsdemokratin? 

De demokratiska processerna i föreningen går dock inte att förstå utan 
ett bredare samhällsperspektiv på tidsperioden vilket kommer att inleda 
kapitlet.  

Den marknadsanpassade samhällsdemokratin - cirka 1970-1989 
Under efterkrigstiden tillkom en rad nya idrottsanläggningar i Örebro med 
bland annat Vintersportstadion, idrottsplatsen vid dagens universitet, 
Trängens IP och ett 30-tal mindre anläggningar. Men den kommunal-
drivna idrotten och fritidsleveransen blev allt dyrare. Från år 1965 till 
1985 ökade nettokostnaderna för de kommunala fritidsanläggningarna 
med ca 4000 %.373 Utbyggnaden av fritidsanläggningarnas infrastruktur 
var förstås ett led i välfärdspolitiken. Denna politik skulle, för att tala med 
historikern Klas Åmark, lösa trygghetsproblemet. I hela Skandinavien 
ökade statens satsningar på sociala försäkringar, pensioner, vård, skola 
och omsorg mellan 1950-73 med 250 %. Detta skapade i sin tur en stark 
statlig tilltro. Staten var noggrann, planerande, omhändertagande och 
skyddande. Att rösta på socialdemokratin blev inte bara ett politiskt ställ-
ningstagande utan också en livsstil. I Sverige var socialdemokratin vid 
makten från 1932 till 1976 och organisationer och företag som KON-
SUM, Unga Örnar, Fonus, Folkets Hus, ABF med flera gjorde att männi-

                                                        
373 Gustafsson (1988) s. 119 f. Vissa nedskärningar gjordes i oljekrisens spår 1973 
men år 1981 utgjorde utomhusidrotten och föreningsanslagen tillsammans lite mer 
30 % av fritidssektorns nettokostnader. 
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skor kunde födas in partiets förlängda armar, leva tryggt och slutligen 
begravas tryggt.374 

Kommunen i Örebro hade tagit över Eyravallen 1960 och Idrottshuset 
(från Idrottsföreningen) 1963. Samma år färdigställdes också Vinter-
stadion som kom att få stor betydelse för föreningslivet. Anläggningen 
blev mycket stor med plats för 10 000 åskådare och kommunen hade in-
vesterat cirka 7 miljoner kronor i projektet. När det gällde Idrottshuset 
blev handbollen en dominerande sport tillsammans med gymnastiken i 
AGF:s elittrupper (Arbetarnas gymnastikförening). Tennis, bowling och fri 
idrott var andra populära idrotter som kunde utövas i Idrottshuset vars 
betydelse för ungdomsidrotterna i Örebro under den kalla årstiden inte 
nog kan betonas. Dessutom byggdes Eyrabadet år 1969 nära Idrottshuset 
och därmed hade idrotten fått ett eget miniatyrsamhälle i området kring 
Eyravallen.375 

Innan krisen slog till tycktes allt peka spikrakt uppåt för Örebro liksom 
för många andra medelstora svenska städer. En grupp arkitekter hade 
utformat planer för ett Stor-Örebro på 150 000 invånare år 1980 och 
300 000 personer år 2000. Industrikrisen 1966-68 kom som en blixt från 
klar himmel och drabbade Örebro hårt. Över 30 företag lades ned och ca 
2000 personer förlorade sina jobb. Hårdast drabbades textil-, sömnads- 
och skoindustrierna. Åren 1970-72 kom nästa kris och ytterligare företag 
fick läggas ned. I skoindustrin förlorade cirka 1400 personer sina anställ-
ningar. Ett multinationellt företag (Bata) köpte Oscariafabriken men lade 

                                                        
374 Åmark (2005), se även (Judt (2006) s. 361 ff, Horgby (2012), Schön (2007). 
Sverige var (tillsammans med Finland, USA och Schweiz) år 1970 en av världens 
ledande och starkaste ekonomier. Människor levde längre och mer hälsosamt och 
det avlägsna (och kalla) Norden fick en i det närmaste mytisk status. Den (skandi-
naviska och svenska) socialdemokratiska modellen dyrkades över stora delar av 
världen men modellen hade förstås sina baksidor. Alkoholism och en hög själv-
mordssiffra var två, som kritikerna menade, följdfaktorer av en allt för centrali-
serad ekonomi och statsmakt. I efterhand har också steriliseringsprogrammet och 
det rasbiologiska vidhållandet, som i formell mening varade ända fram till 1976, 
kommit att kritiseras. I Sverige steriliserades 60 000 människor (de flesta kvinnor), 
i Norge ca 40 000 och i Danmark ca 6 000 st. 
375 Gustafsson (1988) s. 123 f. Genom Idrottshusets tillkomst fick även boxning 
och brottning egna träningslokaler och framförallt proffsboxningar var populära 
arrangemang. En annan populär sport var curling som spelats på Eyravallen sedan 
1920-talet och från 1960-talet på Vinterstadion. År 1969 färdigställde kommunen 
en särskild curlinghall med ca 820 m2 is. Jfr Sjöblom (2006). 
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ned verksamheten efter bara två år. Kommunen skakade, befolknings-
siffran slutade växa och outhyrda lägenheter blev en ny företeelse.376 

Krisens förlopp var, menar Lennart Schön, inte unik utan följde en 
”klassisk” 20-årig omvandlingscykel med ekonomiska och politiska paral-
leller till tiden efter ”den stora depressionen” (1930-50). Krisen resulte-
rade i att staten började dra in på bidragen till kommunen vilket på-
verkade kommunernas ekonomiska handlingskraft och förmågan att leve-
rera välfärd till medborgarna. Resultatet blev bland annat besparingar och 
nedskärningar, höjda välfärdsavgifter, minskad personaltäthet, avveckling 
av fritidsanläggningar och mindre parkytor. Samtidigt hade den kommu-
nala verksamheten vuxit rejält. Det är mot denna bakgrund näringslivets 
och marknadens framflyttade positioner ska förstås. Mot slutet av 1980-
talet vände konjunkturen åter om än kortvarigt uppåt. Den ekonomiska 
tillväxten ökade men kommunens skatteinkomster fortsatte att minska.377 

Förändringarna var inte unika för vare sig Örebro eller Sverige. Fram-
förallt innebar perioden att USA:s hegemoniska position förstärktes vilket 
mer konkret märktes genom att den amerikanska reklamindustrin, via 
populärkulturen, på olika sätt sökte vägar in på den europeiska mark-
naden. Denna process, som brukar kallas ”coca-colonisation”, riktade sig 
framförallt mot 1960-talets ungdomar, som kraftigt ökade i antal. Demo-
grafiska, ekonomiska och tekniska faktorer samverkade och inte minst 
den tv-medialiserade sporten slog nu på allvar igenom. Den kom delvis att 
få en negativ inverkan på sportens åskådarsiffror men var tillsammans 

                                                        
376 Gustafsson (1988) s. 26 f. Även Landskrona hyste under 60-talet storslagna 
visioner och såg stadens framtid i paritet med ett Rotterdam eller Hamburg. Det 
spekulerades i att åtminstone tre broar skulle finnas mellan Sverige och Danmark 
kring sekelskiftet 2000 och en av dem skulle ha sitt fäste i Landskrona. Men sedan 
kom varvskrisen och visionen slog aldrig in. Staden tappade ca 3000 arbetstill-
fällen mellan 1980-84 och antalet invånare med minskade stadigt från slutet av 
1970-talet. Mot slutet av 1980-talet var krisen omfattande och i ett nyskapande 
försök bjöds fotbollspubliken på gratis inträde under hela 1988 års säsong. An-
dersson (2011) s. 102 ff. 
377 Schön (2007) nämner också de oroliga perioderna 1790-1815, 1850-70 och 
1890-1910. Se även Gustafsson (1988) s. 11, s. 13 f och s. 20. Mellan 1920-50 
hade kommunernas andel av BNP legat mer eller mindre konstant kring 10 % men 
under slutet av 1960-talet hade denna siffra stigit till cirka 30 % där den sedan låg 
under hela 70-talet in till 80-talets början.  
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med radioapparaten också en effektiv förmedlare av sporten som populär-
kulturell konsumtion (och nationell identitet).378 

Med televisionen skapades helt nya möjligheter att formulera en gemen-
sam upplevelse och visuell kultur. Med Rune Slagstads ord förändrades 
människors erfarenhetsrum. Medialiserade erfarenheter i ”slow-motion” 
uppfattades nästan som mer verkliga än de händelser ögat direkt kunde 
uppfatta. Judt pekar på en annan konsekvens och menar att tv:n, i form av 
sin visualisering av ”direkt” verklighet, blev en viktigare kunskapsför-
medlare än skola och andra traditionella kunskapskällor. Trots att tv:n 
var en modern uppfinning var den dessutom förvånansvärt populär bland 
de äldre. Det blev bekvämt att stanna hemma och titta på tv istället för att 
gå till idrottsanläggningen.379 

Tätt kopplad till denna förändring är också idrottens marknadsanpass-
ning. Publikintäkter uteblev samtidigt som de ekonomiskt svårare tiderna 
mer eller mindre tvingade klubbarna att söka alternativa inkomstkällor. 
Men händelseförloppet löpte inte linjärt. Poängen med att visa dessa bre-
dare förändringar i det västerländska samhället är att det ger en annan 
förståelse åt 1967 års beslut än den som tidigare forskare skrivit fram.380 
Processen svepte genom hela det västerländska samhället. Men förloppet 
tog sig givetvis olika uttryck i föreningarna och berörde främst elit-
klubbar. Det fanns dock, vilket Torbjörn Andersson visat, väsentliga lik-
heter i dessa lokala klubbars strategier.381 Idrottens stjärnor gavs vidgade 

                                                        
378 Judt (2006) s. 77, s. 225, s. 231 f, s. 237 och s. 276 f, s. 325, s. 331, s 337 ff 
och s. 347. Västtyskland hade till exempel på kort tid förvandlats från diktatur till 
demokrati och hade med förvånansvärd lätthet omfamnat konsumismen. Det 
fanns en tyst överenskommelse, för att tala med Judt, om att inte väcka det nation-
ella minnets sovande hundar - allt medan radioapparaterna hysteriskt förkunnande 
Västtysklands seger i fotbolls-VM 1954. Västeuropas människor hade pengar och 
spenderade dem vilket lade grunden för konsumtionssamhället. Men amerikanise-
ringen av Västeuropa skedde inte konfliktfritt. Protester mot t ex Vietnamkriget 
var omfattande. Se även Schön (2007) och Dahlén, P. (1999) Från Vasaloppet till 
Sportextra : radiosportens etablering och förgrening 1925-1995. 
379 Slagstad (2008) s. 608 f. Se även Judt (2006) s. 345 ff. “Being ’French’, or 
’German’ or ’Dutch’ was now something shaped less by primary education or 
public festivities than by one´s understanding of the country as gleaned from the 
images thrust into each home. ’Italians’, for good or ill, were forged more by the 
shared experience of watching sport or variety shows on RAI than by a century of 
unified national government.”  
380 Se f a Peterson (1989). 
381 Andersson (2011). 
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möjligheter att tjäna stora pengar på idrotten och i bästa fall bli ekono-
miskt oberoende. Spelare kunde säljas och köpas och blev beredda att 
flytta till den klubb som betalade bäst. Men segern var aldrig given på 
förhand. Beslutet 1967 bottnade också i att de bästa spelarna från mitten 
av 1900-talet i allt större utsträckning hade lockats utomlands där de som 
proffs kunde tjäna pengar på sin fotboll. Svensk fotboll ansågs därmed 
förlora sina bästa spelare.382 

Mot slutet av 1960-talet och början av 1970-talet hade efterkrigstidens 
ekonomiska expansion nått sin höjdpunkt. Politiken flyttade ut på gatorna 
igen. I oljekrisens spår väntade arbetslöshet och inflation. I Sverige var 
inflationen under 1970-talet cirka 9 % och det blev allt svårare för unga 
människor att hitta ett jobb.383 

Den ökade kommersialiseringen under 1970-talet ska inte förstås som 
en kommersialisering av ett icke-kommersialiserat fält. Sporten kan ur 
detta perspektiv ses som en traditionell förmedlare av (idrottslig) kultur 
och (ekonomisk) kommers. Ur ett nordiskt perspektiv var Sverige tidigt 
ute med att tillåta professionell sport. I Danmark dröjde det ända till 1978 
och i Norge till 1984 innan amatörreglerna slopades. I Danmark föregicks 
beslutet av ett hot om att införa en halvprofessionell piratliga i fotboll. 
Torbjörn Andersson menar att beslutet i de nordiska grannländerna kom 
att få betydligt större betydelse än i Sverige. Fotbollen var sämre i både 
Danmark och Norge men med amatörslopandet togs ett tydligare avstamp 
med ordentliga nysatsningar. Ytterst få svenska klubbar hade de ekono-
miska resurserna som krävdes för att heltidsanställa spelarna i slutet av 
1960-talet vilket gjorde att traditionella värderingar levde kvar efter 1967. 
Andersson menar att den amatöristiska traditionen förblev stark i Sverige. 

                                                        
382 Beslutet var alltså en marknadsanpassning i sig. Genom detta skulle till exempel 
landslaget bli mer slagkraftigt och publiken lockas tillbaka till arenorna. Peterson, 
T. (2000) "Split Visions: The Introduction of the Svenglish Model in Swedish 
Football" Soccer and Society (vol 1:2) och Billing, P. et al (2004) "Paradoxes of 
Football Professionalization in Sweden: A Club Approach" Soccer and Society (vol 
5:1) 82-99.  
383 Schön (2007). Se även Judt (2006) s. 392, s. 394, s. 407, s. 453 ff och s. 477 ff. 
Postmodernismen föddes i en tid då, kanske ironiskt, universitetsstudier blev allt 
vanligare i Europa och Sverige. År 1949 fanns det cirka 15 000 studenter i hela 
Sverige men från att ha varit ett privilegium förändrades universitetsstudierna till 
att bli en rättighet för gemene man. För Örebros del blev detta av stor betydelse. 
År 1966 grundades Gymnastik- och idrottshögskolan en filial i Örebro vilket kom 
att locka idrottsintresserade studenter till staden. (Högskolan i Örebro bildades 
dock inte förrän 1977.) 
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Bibehållandet av den så kallade ”51-%-regeln” bör också uppfattas på 
detta sätt.384 

I korthet hade välfärdsstaten två förutsättningar: att den ekonomiska 
tillväxten fortsatte och att nya jobb hela tiden skapades. För detta krävdes 
i sin tur att det föddes nya barn och att en ny generation kunde skapa jobb 
och betala skatt för att finansiera till exempel pensionerna. Men den de-
mografiska kalkylen slog fel. Det blev helt enkelt för få människor med 
arbete som kunde bidra till finansieringen av välfärd. (År 1977 upptog den 
svenska statens sociala avgifter en tredjedel av budgeten.) Det fanns två 
sätt att hantera problemet, antingen öka de redan höga skatterna eller dra 
ned på utgifterna. I korthet föranledde dessa förändringar nedskärningar i 
den offentliga sektorns välfärdsinnehåll. Kritikerna menade att staten i så 
stor utsträckning som möjligt skulle dra sig tillbaka och låta marknaden 
hantera situationen. Staten skulle inte vara industriägare och monopolen 
attackerades. Neo-liberalerna menade att det mesta som staten hade skap-
at inom vården, skolan och övrig omsorg kunde hanteras mer effektivt av 
regelrätta företag. Det höga skattetrycket ansågs kväva människors energi, 
kreativitet och initiativförmåga. Vägen låg, för att tala med Schön, öppen 
för en ny ekonomisk-politisk regim. Det var i England, som så ofta förr, 
som förändringen först inleddes. ’Thatcherismen’ gick i korthet ut på skat-
tesänkningar, privatisering av statliga industrier och en fri marknad sam-
tidigt som patriotismen och hyllandet av individens möjligheter blev cen-

                                                        
384 Andersson (2011) s. 414 ff. s. Se även Klausen, K. K. (1988) Per ardua ad astra 
: en konflikt- og organisationssociologisk analyse af idrætslige interesseorganisa-
tioners interaktion og mulighed for politisk opinionsdannelse s. 17 ff för en mer 
generell strukturanalys av dansk idrotts professionalisering på en organisations-
nivå. Billing et al (1999) s. 38. I praktiken blev Allsvenskan en proffsliga i slutet av 
1990-talet men ligan har aldrig sålts till en sponsor. Judt (2006) s. 487 f menar att 
1970-talet kom att desillusionera och förvirra men decenniet blev framförallt ”a 
self-questioning time” vilket bland annat resulterade i att feminismen ånyo flyttade 
fram sina positioner. Demokratin återfick sitt drag av samhällelig motkraft. Rätten 
till heltidsarbete och lika lön blev viktiga frågor (men också rätten till abort). I 
sportens värld märktes också detta genom ett förnyat hävdande av rätten att spela 
fotboll och idrotta på lika villkor. Det är alltså ingen slump att idrottsutredningen 
1969 fick namnet ”Idrott åt alla” – det var efter internationellt mönster vid den 
här tiden. Se även Christesen (2012) s. 44 f och 55, Hjelm (2004) och Olofsson 
(1989). 
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trala värderingar. Fackföreningars makt kringskars och den offentliga 
sektorn blev i princip en öppen marknad.385 

Även i den svenska fotbollen kom marknadsanpassningen eller, som jag 
också beskriver processen, avamatöriseringens uttryck att bära engelska 
ansiktsdrag. De engelska tränarna Bob Houghton och Roy Hodgson kom 
att förändra själva spelmodellen mot en mer effektiv men ”dödstråkig” 
spelstil vilket, menar Peterson, kom att klyva svensk fotboll mitt itu.386 
Traditionella ideal och uttryck försvann dock inte över en natt. Behovet av 
ideellt arbete förblev stort och utgör än idag en bärande struktur i svensk 
idrott. Marknadsanpassningen av idrotten är en pågående diskussion. 
Eftersom det dröjde länge innan den heltidsanställda fotbollstruppen fick 
genomslag är det, menar jag, mer berättigat att förstå tiden från 1967 till 
1989 som en slags avamatöriseringsepok. Begreppet leder inte tankarna 
mot samma slutmål som professionaliserings- eller yrkefieringsbegreppet. 

                                                        
385 Schön (2007). Se även Judt (2006) s. 535 ff och s. 555 f. Trots denna politik 
steg arbetslösheten i England från 1,6 milj år 1977 till 3,25 milj 1985. Huruvida 
privatisering skapat ett ”bättre” samhälle är inte nödvändigt att svara på. Allting 
har både för- och nackdelar. Judt är dock kritisk till Thatchers styre: ”Margaret 
Thatcher governed alone. In the words of Frederick the Great, ’The people say 
what they like and then I do what I like.’ Any colleague who differed from her on 
any significant issue and who was thus not ’one of us’, was cast into the outer 
darkness.” s. 544 f. Som ekonomi betraktad blev England under thatcherismens 
era ett mer effektivt ställe att bo på men som socialt samhälle betraktat blev kon-
sekvenserna katastrofala. Det var inte bara England som förändrades dramatiskt 
under dessa år. Den svenska staten ägde faktiskt, tillsammans med den holländska 
och danska, procentuellt sett minst andel av den industriella sektorn i hela Europa. 
I Italien, Frankrike, Spanien och Österrike var denna andel högst. Den europeiska 
privatiseringsvågen såg alltså ganska olika ut i de västeuropeiska länderna men den 
har, sedan 1970-talet, obönhörligen svept fram över kontinenten. Se även Björk, 
G. (2013) Margaret Thatcher : en biografi. 
386 Peterson (1993) s. 147. Spelarna tränades i att se ett moment framåt. I korthet 
betydde detta att motståndarens bollinnehav skulle minskas genom ett vidgat 
kollektivt eller organiskt spelsystem med press på bollhållaren och understöd. 
Man-mot-man-spelet övergick förenklat uttryckt i ett slags zon-spel där spelaren 
fick ansvar för ett område av planen. Detta betydde att löpningarna blev mer ef-
fektiva och när en motståndare försökte ’dra med sig’ en försvarare lämnade denna 
över ansvaret till kollegan i zonen bredvid. Mer övergripande handlade denna 
systemfotboll om en strävan efter kontroll och dominans över motståndarna. I 
denna strävan, vilket Peterson också betonar, blev organisering, kunskap och 
strävan efter förutsägbarhet viktiga symboliska resurser. Se även Andersson (2011) 
s. 129 f. 
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Alla klubbar hamnade inte där och framförallt kom inte hela klubbverk-
samheten alltid att hamna där. 

Spelare, tränare och andra avlönade ledare var likväl i färd med att 
formulera en yrkesidentitet och en yrkesroll. I denna process blev den 
intensifierade kunskapsinhämtningen viktig och påminner på sätt och vis 
om läkarens eller juristens professionalisering. Strävan efter effektivisering, 
ett bättre utfört arbete, förhöjd kvalité, en ökad ekonomisk ersättning, 
höjd utbildningsnivå och förbättrat utbildningsinnehåll kan ses som ge-
mensamma drag i denna process. Fotbollsspelaren förväntades utföra sitt 
jobb i första hand och ha roligt i andra hand. Denna professionaliserings-
process skapade marknadsrelationer mellan till exempel styrelse, spelare 
och medlemmar. Elitfotbollsföreningarna blev i korthet regelrätta små-
företag med sedermera hel- och deltidsavlönad personal, kassörer och 
klubbdirektörer. Detta förde med sig en tydligare rollfördelning inom 
organisationen med till exempel tränaren som ensamt ansvarig för lagut-
tagning.387 

En mer marknadsanpassad föreningsdemokrati? 
Kopplingarna mellan sportslig elitverksamhet och dess betydelse för sta-
den var nu självklara. Torbjörn Andersson menar att elitfotbollens rela-
tioner till kommun- och näringslivseliter förstärktes redan under 1950-
talet men i ÖSK:s fall framträder detta tydligast i slutet av 1960-talet då 
inflytelserika personer ur Örebros kommunledning och näringsliv lockades 
även till Eyravallen. (Täta relationer till lokala politiker fanns dock redan 
på 1920-talet.) Klubbar blev symboler för städer vilket kunde konkretise-
ras i själva klubbmärket. I Malmö tillfogades Malmöhus slott klubbem-
blemet och i ÖSK kröntes klubbens märke med ett slags slottstorn.388 Som 
exempel kan ett längre citat ur ÖSK-aren anföras vilket samtidigt signale-
rar det manliga nätverksskapandet som en match kunde innebära: 

                                                        
387 Interna konflikter uppstod om vilken typ av system som svensk fotboll skulle 
präglas av mellan framförallt Lars ”Laban” Arnessons svenska modell och 
Houghton/Hodgsons engelska modell. Peterson (1993) s. 157 och s. 160 ff, Pe-
tersom (2002), Nilsson (1993) s. 90 f, Sund (2003-06-06) och Sund (2007). För en 
överblick av professions- och professionaliseringsbegreppet, se Lennqvist-Lindén, 
A.-S. (2010) Att lägga politiken tillrätta : kommunala chefers professionalisering s. 
58 ff. 
388 Se Andersson (2011) s. 138 ff och s. 150. 



DANIEL ALSARVE	 I ständig strävan efter framgång?  165 
  

Stadsfullmäktiges ordförande Eric Fallenius fanns som vanligt på plats. 
Lugn och trygg… - Arbeta pojkar. En bestämd röst ger vittröjorna det rå-
det… Den tillhör Martin Björkgren – klubbens allra största supporter… 
Domaren dömer straffspark, och bankdirektören Elof Ekman väntar otåligt 
på exekutor Göran Kummelstedt… - I kväll trivs publiken, sa idrottsinten-
dent Gunnar Gunnarson och det var också idel glada ansikten på tribun i 
detta triumfens ögonblick. Örebrotravets totochef Gunnar Melander fanns 
på plats, och fotbollskassören Thore Lindgren fick förhoppningar om 
bättre publiksiffror under det fortsatta höstspelet. Klubbens ordförande 
Sven Örbrink med välansat hakskägg gladdes åt segern och berömde hela 
laget inne i kabyssen.389 

Kopplingar mellan elitfotbollen och stadens eliter hade utvecklats till 
manliga nätverk runt om i landet. Cavalli-Björkmans arbetssätt i MFF är 
ett typexempel. Han tillträdde år 1975 ordförandeposten i Malmö FF och 
härefter tog marknadsanpassningen riktig fart inom MFF. Nätverks-
byggandet ökade och den marknadsanpassade fotbollen blev, även för 
ÖSK:s del, framförallt från mitten av 1970-talet ”big business”. De ideella 
föreningarna låg långt efter företagsvärlden menade Cavalli-Björkman.390 

Lokalsamhällets symbios med en elitklubb är, tillsammans med av-
amatöriseringen av elitidrotten, mångbottnade processer som fortfarande 
hanteras av ÖSK med flera. Det handlar vid en första anblick om sportfäl-
tets förändrade ekonomiska villkor men också om förändringar i kun-
skaps- och kompetenskrav. En generell konsekvens, som bland annat soci-
ologen Martin D Munk har undersökt, har blivit att sportfältets förmåga 
att avlöna fler och skapa ett mer nyanserat karriärsystem har ökat.391  

Vägen mot denna till synes lukrativa tillvaro var dock inte spikrak. 
Flera föreningars satsningar misslyckades och de sportsliga satsningarna 

                                                        
389 ÖSK:aren (nr 7, 1969) s. 5. I fotbollssektionen skriver man året efter att ”Det 
är heller igen tvekan om, att man inom Örebro stads ledning är stolt över sitt 
allsvenska fotbollslag. Vi får inte göra vår stad och publik besviken.” Örebro 
Sportklubb: Fotbollssektionens protokoll 1970-05-04 Bilaga. För idrottens kom-
munalisering, se Sjöblom (2006). 
390 Andersson (2011). För samarbetet mellan NA och ÖSK, se t ex ÖSK Protokoll 
1985-01-17. 
391 Efter sina karriärer kunde spelare bli expertkommentatorer i TV eller radio, 
några blev tränare, andra agenter och så vidare. Munk, M. D. (1999) Livsbaner 
gennem et felt : en analyse af eliteidrætsudøveres sociale mobilitet og re-
konversioner af kapital i det sociale rum, Munk, M. D. och J. B. Lind (2004) 
Idrættens kulturelle pol : en analyse af idrætsfeltets autonomi belyst ved Pierre 
Bourdieus metode. 
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påverkade och riskerade hela den flersektionella föreningens existens. 
Organisationens marknadsanpassning kom att ställa högre krav på posi-
tioner som kassör, ordförande eller fotbollstränare. Företagens ekono-
miska ”investering” blev något av ett mellanting av dels en gåva till före-
ningen, dels ett slags ”good-will” kring företaget. Att synas tillsammans 
med en sportsligt framgångsrik person eller förening ansågs vara positivt 
och kunde bidra till att företaget ökade sin försäljning.392 

 
Bild 6.1. Orvar Bergmark poserar framför ett känt bilmärke.  

                     Källa: ÖSK-aren (nr 17, 1972) s. 35. 
Risken är att framställa den mer ekonomiskt drivna elitidrotten och 

fotbollen som en ”sämre” sorts idrott där pengarna styr, där idrotten i sig 
och föreningsdemokratin framstår som förloraren medan kapitalet är den 
stora vinnaren. Med Karl Marx’s ord beskrivs en fetischering av fotbolls-
kulturen.393 Större vaksamhet ägnas åt de ekonomiska frågorna, men 

                                                        
392 Se Andersson (2011). 
393 Se Marx, K. (1997) Kapitalet : kritik av den politiska ekonomin. Bok 1, 
Kapitalets produktionsprocess (I. Bohman Sv övs) kap 1, avsnitt 4. 
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denna process var inte ny på slutet av 1960-talet vilket visades i föregå-
ende kapitel.394  

Att eftersträva ekonomisk effektivitet var således inget nytt fenomen. 
Nya intäktskällor söktes vilket i slutändan skulle gynna de sportsliga 
framgångarna. Det gick med andra ord aldrig att vila i en sportslig fram-
gång utan de sportsliga och ekonomiska verksamheterna kunde alltid för-
bättras. Den som i ÖSK:s fall tydligast kom att jobba för att ständigt för-
bättra de ekonomiska resultaten blev Bengt Thörner, en marknadsförare 
och idéspruta. Detta skedde kring mitten av 1980-talet. En av de kanske 
mer förvånande satsningarna var att ÖSK gick in som delägare i Örebro 
Lokal-TV-förening: 

Ännu har Sverige inte någon reklam i TV, men när den dagen kommer, blir 
kabel-TV en tillgång. Men visst kan det bli slantar redan nu genom försälj-
ning av sändningstid till andra organisationer. 180 kronor per minut kom-
mer det att kosta att sända ett lokalt budskap till de just nu 2.500 kabel-
TV-abonnenterna i Örebro. TV-kabelnätet är emellertid under uppbygg-
nad. I vår kommer förresten en av ÖSK:s hemmamatcher att kunna beskå-
das av abonnenterna. Så visst går ÖSK mot en intressant framtid.395 

Drivande bakom satsningen var Thörner. Thörner hade varit aktiv i 
ÖSK:s fotboll under 1950-talet och han låg även bakom uppförandet av 
Kronblom-statyn utanför Eyravallen. Thörner hade även planer på upp-
rätta en 12 m² stor reklam-TV på Våghustorget. Han startade den ”Inre 
cirkeln” – en samling VIP-företagare som skulle få exklusiva träffar med 
tränaren och spelarna. Thörners främsta uppgift var att skaffa pengar och 
ge extra klirr i ÖSK:s klubbkassa. Och pengar behövdes. 1988 års spelar-
trupp, med bland annat landslagsspelaren Sven ”Dala” Dahlkvist som 
nyförvärv, var cirka en halv miljon kronor dyrare än föregående års 
spelartrupp, så mer pengar behövdes ständigt. Thörners olika projekt för-
väntades resultera i cirka 2,3 miljoner kronor ”extra” till klubben.396 

Men marknadsanpassningen hade delvis en motrörelse i ungdomsverk-
samheten. Faktum är att det går att se en fördjupning av demokratin här 
under 1970-talet och framåt, vilket går emot många av den fotbollshisto-
riska forskningens resultat som tenderar att enbart peka ut professional-
iseringsprocessen som periodens kännetecken. 

                                                        
394 Andersson (2002), se även Nils Olof Zethrins pågående avhandlingsarbete. 
395 ÖSK:aren (nr 34, 1987) s. 6. ÖSK hade dessförinnan haft en externrekryterad 
”reklamchef”, se ÖSK Protokoll 1985-01-16 § 4 och 1985-02-13 § 3. 
396 ÖSK:aren (nr 35, 1988) s. 6. 
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Fördjupad föreningsdemokrati och ungdomsverksamhet 
År 1967 återupptogs utgivningen av medlemstidningen, först under nam-
net ÖSK-nytt och sedan ÖSK-aren397. Klubbandan hade blivit allt sämre 
och tanken med återutgivandet var att förbättra kontakten mellan de sty-
rande i föreningen och dess medlemmar, såväl aktiva som passiva. Före-
ningen var i behov av fler ledare och i medlemstidningen försökte man 
locka till ökat engagemang och arbete för föreningens bästa.398 

Det fanns alltså demokratiska motiv till återutgivandet av medlemstid-
ningen. Föreningsdemokratin förstärktes även på andra områden och ÖSK 
försökte nu intensifiera ungdomsverksamheten med det övergripande  
målet att representationslagen skulle bli självförsörjande. Detta krävde 
engagerade ungdomsledare som var beredda att satsa en stor del av sin 
fritid på föreningsarbete. Det var inte lätt att motivera nya ledare att ställa 
upp och i medlemstidningen försökte man – för det var uteslutande män – 
att visa på engagemangets förtjänster: 

Lönen för arbete med ungdom och idrott i ÖSK är större än i några andra 
jobb. Du får umgås med idrottsmän, du får lida och glädjas åt din klubbs 
framgångar och motgångar, du möter en kamratanda som bara finns där 
lagspel odlas. Du får möta människor som kommer att bli dina vänner. Du 
får del i ÖSK-charmen.399 

Lönen bestod med andra ord av ett vidgat socialt kapital där kamrat-
skap, glädje och andra känslomässiga upplevelser av idrotten som var 
ledarens lön (tillsammans med ungdomarnas och föreningens sportsliga 
framgångar). Det var delaktigheten i ÖSK-charmen och det bredare soci-
ala ansvaret förknippat med ungdomsarbetet som underströks.400 

På ett övergripande plan satsade föreningen både på kvantitet (med-
lemsmängd) och kvalitet (ledarskap) men ledarbristen var stor i slutet av 
1960-talet. Det behövdes fler ledare för att hantera den växande ungdoms-
idrotten. Antalet medlemmar ökade framförallt från mitten av 1970-talet 

                                                        
397 Jag använder benämningen ÖSK:aren genomgående här. 
398 ÖSK:aren (nr 1, 1967) s. 6. Se även (nr 9, 1970) s. 34 och (nr 19, 1974) s. 13. 
Även Halmstads BK kom att brottas med frågor kring lagandans betydelse, respek-
ten för regler, ledares kompetens och ökade kostnader i slutet av 1960-talet. Re-
kryteringsproblemen tycks vi denna tid med andra ord ha varit utbredda inom 
svensk fotboll och externrekryteringen sågs som ett nödvändigt ont för att rädda 
fotbollens framtid se Peterson (1989) s. 36. 
399 ÖSK:aren (nr 1, 1967) s. 6. 
400 ÖSK:aren (nr 1, 1967) s. 6. 
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men själva ungdomsverksamheten skjuter på allvar fart under 1980-talet. 
Från slutet av 1970-talet hade ÖSK ett 500-tal ungdomar och mot slutet 
av 1980-talet hade siffran stigit till närmare 1900 st (se tabell 6.1). 

Ökningen var inte linjär. Antalet ungdomar minskade kring mitten av 
1970-talet på grund av bristen på träningsplaner och ledare vilket gjorde 
att ungdomarna antingen slutade idrotta eller sökte sig till andra förening-
ar. Demokratin var alltså beroende av välfärdens fritidsanläggningar och i 
slutändan av ledare som ville ställa upp ideellt. Samhällets strukturer och 
illusio (hängivenhet och engagemang), för att tala med Bourdieu, gick 
hand i hand. Från bottennoteringen år 1975 (235 st) skedde så en ökning 
men denna är svår att fastställa eftersom även pensionärer räknades in i 
ungdomsantalet. Från år 1984 är siffrorna säkrare. Då utgjorde ungdomar 
en egen kategori och då märks en markant ökning från cirka 600 st år 
1985 till närmare 1800 st år 1988 (se tabell 6.1).401 

 
Tabell 6.1 ”Antalet ungdomsmedlemmar och totala antalet medlemmar 

i ÖSK 1968-89” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: ÖSK:aren 1968-89. 1973 gjordes en revidering av medlemsmatrikeln vilket 
kan förklara det stora medlemstappet. Mellan åren 1976 och 1984 räknades även 
antalet pensionärer in bland ungdomarna då dessa kategorier betalade samma 
medlemsavgift. 

                                                        
401 I andra föreningar, som Malmö FF, hade ungdomsverksamheten också blivit 
viktigare. Av MFF:s 77 spelare som vann allsvenskt guld mellan 1944-77 var 71 
skåningar och 32 stycken kom från de egna pojklagen. Andersson (2011) s. 144. 
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Ungdomsidrotten ökade inte linjärt under perioden och den ökade som 
mest när ÖSK hade åkt ur Allsvenskan under 1980-talet. Hur detta ska 
förklaras är emellertid svårare. Den allt mer marknadsanpassade sporten 
på seniornivå tycks inte ha haft en direkt avskräckande effekt på idrottens 
ungdomliga attraktionskraft utan snarare tvärtom.  

Inom föreningen fanns vid slutet av 1960-talet idealet om alla medlem-
mars lika värde fortfarande kvar. (Idealet hade ju funnits sedan slutet av 
1910-talet.) Det gällde att vårda alla medlemmar, även de ”anonyma” 
som de kallades. Detta var till exempel spelare som skötte sina uppgifter 
men som sällan syntes i rampljuset. Som företrädare för denna ståndpunkt 
var Orvar Bergmark en viktig person och han uttryckte till exempel stor 
skepsis till utdelandet av individuella priser inom lagsporter (fotboll, 
handboll, bandy och ishockey). Framgången inom dessa sporter kunde 
inte mätas individuellt, menade Bergmark, utan det var hela kollektivets 
förtjänster som skulle premieras. I mitten av 1970-talet formulerade Odd 
Groth ett mer känslomässigt inlägg under rubriken ”Demokrati - Med-
lemsvård”:  

Ingen bryr sig kanske speciellt mycket om att en liten pojklagsspelare plöts-
ligt lämnar klubben. Och ingen tänker på att ta reda på varför han gör det 
– att det beror på att han inte fått information. Men inte bara grabben tar 
en sån sak hårt. Också hans far som kanske är ett utmärkt ledarämne.402 

I ungdomsidrotten framträder också dilemmat mellan å ena sidan ett 
socialt ansvarstagande där alla ungdomar skulle få deltaga och ha infly-
tande över verksamheten och å andra sidan föreningens strävan efter 
sportsliga framgångar och fostrande av spelarmaterial till representations-
lagen. Denna fråga tycks bli mer aktuell under 1970- och 1980-talen. 
Men, vilket är viktigt att tillägga, även ungdomsarbetet var inriktat på att 
skapa en god ekonomi, få tillgång till träningsplaner och så goda ledar-
resurser som möjligt. ÖSK riktade uppmärksamheten mot bostadsområ-
den som Brickebacken, Sörby och Vivalla-Lundby och ungdomssektionen 
inledde en reklamkampanj med annonser i dagspressen och affischer på 
skolorna för att locka fler knattar till verksamheten. Om fler föräldrar 
kunde engageras tänktes också antalet barn och ungdomar öka i förening-
en. I mitten av 1970-talet anställdes Arvi Taaler som ungdomskonsulent 

                                                        
402 ÖSK:aren (nr 20, 1974) s. 17 (citat), övriga stycket ÖSK:aren (nr 1, 1967) s. 5. 
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med uppgiften att rekrytera fler ungdomar vilket på sikt väntades ge större 
bredd med fler egna produkter till representationslaget.403  

Det fanns ett ekonomiskt behov av fler egna produkter i seniorlagen. I 
1970 års allsvenska fotbollslag var bara en spelare fostrad i ÖSK vilket 
ansågs vara en alldeles för låg siffra. Ungdomsfotbollen skulle prioriteras 
än mer framförallt genom fler och bättre utbildade instruktörer. Satsning-
en gick trögt men kanske blev den markanta ökningen under 1980-talet en 
effekt av en mer medveten ungdomssatsning.  

I synen på hur ”allvarlig” ungdomsfotbollen fick vara höjdes redan i 
slutet av 1960-talet (och 1920-talet) kritiska röster till det ökade allvaret 
inom idrotten. Sten Törnkvist, som var en de mest erfarna ungdomsledar-
na i slutet av 1960-talet, menade att det vore bra om ungdomarna fick 
leka längre och inte behövde specialisera sig så snabbt. Han ansåg att 
ungdomarna redan vid 16-17-års ålder tyvärr var tvungna att specialisera 
sig på en idrott för att kunna nå elitnivå. Törnkvist såg också en allmän 
negativ trend i samhällets fria ungdomsfostran som, menade han, ofta 
yttrade sig i ingen uppfostran alls. Ungdomarna skulle, idealt sett, lära sig 
mer disciplin.404 

Törnkvist uttrycker egentligen en intressant demokratisk paradox som 
också kännetecknar idrotten mer generellt. Hans resonemang tangerar det 
som Robert A Dahl kallar förutsättningen för personlig autonomi. Detta 
handlar om individens intresse i ett kollektiv och mer specifikt problemet 
om hur lika stor hänsyn skall tas till en sammanslutnings alla medlemmar. 

                                                        
403 ÖSK:aren (nr 18, 1973) s. 52, (nr 22, 1976) s. 17. Men konkurrensen med 
andra klubbar var hård. År 1974 hade bara 73 pojkar deltagit i fotbollsskolan. Tre 
pojklagsspelare lämnade ÖSK för Rynninge IK, se Örebro Sportklubb: 
Fotbollssektionens protokoll 1970-12-21 § 27. En orsak till varför ÖSK länge 
hade haft så svårt att öka ungdomsverksamheten ansågs vara dess placering i sta-
den. I jämförelse med till exempel på Karlslunds IF och BK Forward fanns inte 
några större mängder fotbollsintresserade barn och ungdomar i innerstaden där 
Eyravallen låg. Odd Groth anställdes som ungdomskonsulent något år före Taaler, 
den 1 april 1974. Detta hade då varit ett mångårigt önskemål från sektionens sida. 
ÖSK låg i jämförelse med Jonsereds IF ett par år före med engagerandet av en 
sådan här person. Se även ÖSK:aren (nr 20, 1974) s. 36, Örebro Sportklubb: 
Fotbollssektionens protokoll 1971-03-22 § 127, 1972-04-11 § 58, 1975-09-09 § 
144. 
404 ÖSK:aren (nr 2, 1968) s. 8 och (nr 13, 1971) s. 34. Se även ÖSK:aren (nr 20, 
1974) s. 4 där ungdomsfotbollen fortfarande presterade undermåligt och arbetet 
med fritidsgrupperna upplevdes som otillfredsställande. Örebro Sportklubb: Fot-
bollssektionens protokoll 1970-12-21 § 25. 
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Å ena sidan skulle ungdomarna få leka och inte bli bundna till en allt för 
tidig specialisering. Å andra sidan brast disciplinen och ungdomarna skulle 
med andra ord styras i större utsträckning. Denna paradox eller snarare 
balansakt mellan lek och disciplin kan också sägas känneteckna den mo-
derna sporten mer generellt.405  

Genom idrotten tänktes ungdomen både få leka och disciplineras. Men 
att skapa en balans häremellan var svårt och antalet ungdomar fortsatte 
att sjunka – hur skulle trenden vändas? År 1969 skrev Harald Nylén, som 
var sekreterare i ungdomssektionen, att en framgångsrik ungdomsverk-
samhet i princip handlade om att skapa så goda ekonomiska förutsätt-
ningar som möjligt tillsammans med tillhandahållandet av goda tränings-
möjligheter och ledarkompetens. Dessa tre faktorer hängde, menade Ny-
lén, samman och var beroende av varandra. En god ledare kunde engagera 
fler ungdomar men detta var inte till någon nytta om inte erforderliga 
träningsresurser fanns att tillgå. Nylén såg dock ekonomin som själva 
grunden eller ”nyckelkapitalet”. En ekonomisk satsning på ungdomsverk-
samheten skulle vara till nytta, menade Nylén, även för en framtida elit 
inom föreningen. Dessutom skulle en ungdomssatsning ge en fördjupad vi-
anda inom föreningen, fortsatte Nylén. Redan året efter fick också junior-
fotbollen en ökad status då denna, beslutade fotbollssektionen, skulle 
skötas på samma sätt som a-laget.406 

Nylén använder den sportsliga framgångslogiken för att ladda sin ar-
gumentation. Men kombinerar detta med demokratikapitalets ”vi-anda”. 
Att satsa på ungdomarna framstod med andra ord som en så kallad win-
win-situation. I december 1973 beslutade huvudstyrelsen att utreda ung-
domsverksamheten ytterligare. Ledarbrist och sviktande ekonomi hade 
gjort att ungdomssektionens arbete försämrats ytterligare. Ungdoms-
sektionens ordförande menade att ledaren skulle ges större inflytande och 
ansvar. Fotbollsledaren skulle få vara med och bestämma redan från pla-
neringsstadiet och dessutom få höjt arvode till en nivå som låg i paritet 

                                                        
405 Se Dahl (2002), De Wachter, F. (2001) "Sport as Mirror on Modernity" 
Journal of Social Philosophy (vol 32:1) och Franzén, M. (1994) "Sporten, 
ungdomen och folkhemmets begynnelse" ARKIV: För studier i arbetarrörelsens 
historia (vol nr 61-62) s. 9. 
406 ÖSK:aren (nr 7, 1969) s. 15, (nr 22, 1976) s. 17 och Örebro Sportklubb: Fot-
bollssektionens protokoll 1969-12-15 § 3. 
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med övriga klubbar i regionen. Utbildning var också av stor betydelse och 
övrig uppmuntran i form av fribiljetter, studieresor eller stipendier.407 

I slutet av 1970-talet fanns ett 400-tal ungdomar i ÖSK som spelade 
bandy eller fotboll (ca 300 spelade fotboll).408 Men mycket kunde bli 
bättre. Verksamheten fortsatte att växa vilket resulterade i att utslagning-
en blev ett mer explicit problem. En ungdomstränare (Conny Johansson) 
efterlyste föräldrarnas stöd i denna problematik. Han ställde (något reto-
riskt) frågan om duktighetstänkandet skulle slopas och verksamhetens 
fokus enbart uppfattas som social och fortsätter: ”I vissa kretsar är ordet 
vinna, eller segra, nästan fult. Det har nästan blivit fult att vinna.”409 

Att vinna och vilja vinna var ju idrottens grundläggande kod. Men sam-
tidigt var utslagningsproblemet utbrett vilket i förlängningen hotade den 
demokratiska tillgången och deltagandet. Samhällsvetaren Bo Schelin har i 
en studie från mitten av 1980-talet visat att idrottstillgängligheten för 
pojkar var god i de lägre åldrarna men att utslagningen blev större från 
och med a-pojksnivån (15-16 års ålder). Många ungdomar fick inte längre 
tillgång till träningsverksamheten i de elitsatsande klubbarna. Men i klub-
bar längre ned i seriesystemet kvarstod denna möjlighet. Detta demokra-
tiska problem, menar Schelin, fick effekter i relationen till föräldrar. Ut-
gallringen resulterade i irritation gentemot klubben.410 

I slutet av 1980-talet diskuterade ungdomssektionens dåvarande ord-
förande Peter Beijer samma problematik och menade att ungdomsverk-
samhetens stora utmaning var att balansera de sociala, föreningsdemokra-
tiska målen med prestationsmålen (konkurrenslogiken). Rent konkret 
betydde detta en hantering av uppgiften att både lära ut teknik och taktik 
                                                        
407 Träningsmöjligheterna var fortfarande dåliga för ungdomen. Föräldrarna var 
fortsatt en viktig målgrupp (förslaget innehöll bildandet av en föräldraförening) 
men givetvis var före detta aktiva också en viktig målgrupp. ÖSK:aren (nr 20, 
1974) s. 14. Se även Örebro Sportklubb: Fotbollssektionens protokoll 1972-12-11 
§ 11, 1973-12-11 § 14. 
408 ÖSK:aren (nr 24, 1977) s. 5. Tre år senare hade antalet ungdomar stigit till ca 
500 st. Se ÖSK:aren (nr 27, 1980) s. 26. Ungdomarna tillhörde ungdomssektionen 
tills de blev 16 år sedan slussades de över i seniorsektionerna. De flesta ledare var 
före detta aktiva. 
409 ÖSK:aren (nr 30, 1983) s. 6. 
410 Schelin, B. (1985) Den ojämlika idrotten : om idrottsstratifiering, idrotts-
preferens och val av idrott s. 128 ff och passim. Fotbollen var en relativt billig 
sport att utöva med låg utövandekostnad medan tennisen var en dyrare sport. 
Fotbollen var ofta den enda sporten på bygden och de flesta började i ålder 10-15 
år (49, 3 %) medan 43, 2 % började i åldern 5-10 år. 
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inom en idrottsgren (sportkunskaper) och skapa en trygg, harmonisk och 
duglig samhällsmedborgare. Men, menade Beijer, egentligen stod inte 
dessa två typer av fostran eller resurser mot varandra. Beijer menade att 
”en duktig idrottsman kan knappast nå till elitnivå om han inte samtidigt 
känner sig trygg och harmonisk.”411 

Vad Beijer sätter fingret på är att strävan efter sportsliga framgångar 
inte bara är ett hot mot demokratins innehåll utan demokratiska värden 
fungerar som en nödvändig förutsättning för dessa. Trygghet, kunskap, 
delaktighet, inflytande och sportslig prestation gick hand i hand. I bästa 
fall stärkte processerna alltså varandra. Faktum är att sportpsykologiska 
forskare funnit ett liknande samband. Trygga spelare, med stort socialt 
nätverk (socialt kapital) omkring sig, tenderar till exempel att bli mindre 
skadade än spelare utan detta.412 Ingen annan ledare hade beskrivit ung-
domsverksamheten på detta sätt tidigare. En annan, något mer kontrover-
siell tanke som Beijer förde fram var att det inte var särskilt viktigt att 
varken vinna eller få fram spelare till representationslagen: 

Målsättningar av typen ’vinna 11-årsserien’ eller ’få fram en A-lagsspelare 
ur ungdomsverksamheten per år’ tycker jag glömmer den viktigaste 
aspekten för ungdomsidrotten – ungdomarnas egna motiv för att idrotta!413 

Det som drev ungdomarna att syssla med idrott var, enligt Beijer, att 
det var roligt. Denna hängivenhet och illusio var central. I den stund det 
inte var roligt längre så slutade ungdomarna oavsett hur mycket talang de 
hade. Den idrottsliga leken var inte detsamma som trams, oordning eller 
koncentrationsbrist utan, menade Beijer, sa istället något om hur det 
skulle kännas. Lekfullheten var av nödvändighet eftersom denna var en 
förutsättning för ungdomsverksamhetens långsiktiga mål. Dessa mål skulle 
också vara formulerade så att alla ungdomar kände att de hade en chans 
att uppnå dem. Det kunde handla om att bli så duktig som man själv ville 
                                                        
411 ÖSK:aren (nr 24, 1977) s 21 och (nr 35, 1988) s. 31. Johansson menade att 
föräldrarna skulle stötta sina söner utan att pressa dem så de tröttnade. ”Sporten 
är inte felfri, men nackdelarna är få, jämfört med mycket annat som ungdomen 
idag ägnar sig åt. Han mår bara bra av att ha vissa krav på sig. Han mår bra av att 
lära sig att följa överenskomna regler. Han lär sig ta ett nederlag på rätt sätt, och 
han får i dom allra flesta fall känna på ett gott kamratskap. Allt har han nytta av 
senare i livet.” 
412 Johnson, U. (2007) "Psychosocial antecedents to sport injury, prevention and 
intervention: An overview on theoretical approaches and empirical findings" 
International Journal of Sport and Exercise Psychology (vol 5:4). 
413 ÖSK:aren (nr 35, 1988) s. 31. 
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eller var beredd att jobba för, att bygga upp självförtroende och själv-
känsla, att uppleva laganda och kamratskap. Själva tävlingen skulle sna-
rare ses som en chans att mäta den egna utvecklingen snarare än en abso-
lut jämförelse mot andra. Det gällde, kort sagt, att skapa den bästa tänk-
bara ungdomsverksamheten men denna skulle vara sprungen ur villkor 
formulerade av ungdomarna själva.414 

Beijers idéer kan ställas i kontrast med Tord Grips önskan om en hård-
satsning på juniorfotbollen inför säsongen 1975. Ett bra juniorlag var 
viktigt menade Grip både ur rekryteringssynpunkt men även för klubbens 
renommé.415  

Nu kan förstås Beijers ord tolkas som ett nytt retoriskt uttryck för 
klubbens sätt att motivera elitsatsningar i unga år men samtidigt ger hans 
tankar uttryck för ett mer individanpassat demokratiskt ideal, en mer 
individualiserad fotbollsfostran där ungdomarnas egna intressen skulle 
styra verksamhetens inriktning, kravbild och syfte. Till och med match-
situationen skulle i första hand utnyttjas för att spelaren skulle kunna 
pröva och jämföra sin egen utveckling. En viktig förändring kan ses. 
Törnkvist menade i slutet av 1960-talet att ungdomarna borde lära sig 
mer disciplin. Beijer menade att ungdomarna borde lära sig mer disciplin 
om de själva ville det. Skillnaden är ett uttryck för en förändrad föreställ-
ning om betydelsen av ungdomarnas egen delaktighet och inflytande i 
verksamheten.416 

Här uttrycktes alltså den demokratiska konflikten mellan ungdoms- och 
seniorverksamheternas målsättningar. Uppsplittringen av föreningen i 
slutet av 1980-talet upplöste i praktiken denna intressekonflikt och gav 
därmed den nya ungdomsföreningen möjligheter att förstärka sitt med-
lemsdemokratiska innehåll. Ungdomarnas verksamhet var inte längre till 
för att blidka en seniorverksamhets behov utan kunde finnas för sin egen 
skull. 

                                                        
414 ÖSK:aren (nr 35, 1988) s. 31. 
415 ÖSK:aren (nr 20, 1974) s. 5. 
416 Se t ex ÖSK:aren (nr 33, 1986) s. 5. Förändrade pedagogiska ideal behöver 
förstås inte betyda en förändrad praktik. En liknande individualiseringsförändring 
identifieras också av historikern Björn Sandahl i dennes studie av skolans idrotts-
undervisning. Under 1960-talet låg fokus på fostran till laglydiga medborgare men 
i 1980 års läroplan låg fokus i större utsträckning på elevernas egen förståelse och 
välbefinnande. Prestationskraven ersattes, i korthet, med mål om att utveckla 
självtillit. Sandahl, B. (2005) Ett ämne för alla? : normer och praktik i 
grundskolans idrottsundervisning 1962-2002 s. 79 ff. 
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Även om utslagning bland ungdomarna blev ett demokratiskt problem 
ifrågasattes aldrig själva ungdomsverksamheten. Två andra idrotter som 
däremot stötte på detta deltagandevillkor inom föreningen var herrishock-
eyn och damfotbollen. Dessa idrotters villkor får, i den ekonomiska kri-
sens spår, gestalta ytterligare två demokratiskt viktiga förändringar i före-
ningen. 

Skärpta krav på ekonomisk effektivitet och sportslig framgång 
År 1967 hade ishockeyn åkt ur högsta serien men detta utgjorde ingen 
fara på taket. I medlemsbladet skriver man: ”Det är naturligtvis inte heller 
så märkvärdigt att åka ur en toppserie, inte i någon idrottsgren. Det är 
sånt som händer i de bästa familjer.”417 Ishockeyn var en dyr sport och 
sättet att betrakta ishockeyn inom ÖSK kom att förändras i spåren av den 
stundande ekonomiska krisen. Degraderingen skärpte vikten av självrann-
sakan och restauration inom ishockeysektionen. Det gällde att försöka 
behålla de bästa spelarna och skaffa en så bra tränare som möjligt. Dessu-
tom föreslogs engagerandet av en psykolog – redan år 1967! Hockeyn 
kostade förvisso cirka 1200 kr/spelare om året men staden och distriktet 
ansågs, enligt ÖSK:s ledare, behöva ett division-1-lag i ishockey.418 

Exemplet med ishockeyn är intressant eftersom ”nysatsningen” skedde 
just i skarven till den nya tidens slopade amatörbestämmelser. Hockeyns 
underskott hade tidigare finansierats av andra sektioners överskott men i 
avamatöriseringens och den ekonomiska krisens kölvatten stärktes effekti-
vitetsargumentet och kraven på sektionernas ekonomiska bärkraft. Beslu-
tet att fortsätta satsa på ishockeyn grundade sig för det första i föreställ-
ningen att hockeyn var populär i staden och kunde därmed locka publik 
till matcherna. En förutsättning var dock att laget låg i landets högsta 
serie. Ishockeysektionen fick i praktiken tre år på sig att nå högsta serien 
annars skulle verksamheten avskrivas från ÖSK:s verksamhetsprogram. 
Tålamodet i framgångssträvandet fick med andra ord en tidsram. För-
hoppningarna var stora och ishockey sågs som en framtidssport som på 
sikt skulle kunna komma att bli större än bandy som vintersport.419 

Denna sportsliga framgångssträvan var emellertid ett riskspel. Hockeyn 
lyckades inte nå högsta serien och 1972 lades hockeyn ned inom ÖSK. 
Detta är ett av de första och tydligaste exemplen på avamatöriseringsepo-

                                                        
417 ÖSK:aren (nr 1, 1967) s. 7. 
418 ÖSK:aren (nr 1, 1967) s. 7. 
419 ÖSK:aren (nr 15, 1971) s. 43 och ÖSK:aren (nr 16, 1972) s. 22 f.  
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kens strävan efter sportslig framgång med tydligare strategier, minskad 
godtycklighet och ökad ekonomisk effektivitet som från slutet av 1960-
talet blev fasta och nödvändiga interiörer i huvudstyrelsens arbetsrum. 

Nytt försök med damidrott 

Ett avgörande men outtalat kriterium för att hockeyn ens var värd att 
satsa på var att den var manlig. Kvinnorna hade stora svårigheter att få 
deltaga i hockey och andra ÖSK-idrotter. Rolf Sund försökte på olika sätt 
åter få igång ÖSK:s kvinnliga idrott i slutet av 1960-talet men försöken 
misslyckades. Dambandyn växte ute i landet men fick inte fäste i Örebro 
och ÖSK. Av ca 1100 medlemmar vid 1960-talets slut fanns endast 13 
kvinnliga medlemmar! Frågan ställdes faktiskt i medlemsbladet om varför 
kvinnorna var så få? Svaren varierade. Kanske var medlemsavgiften för 
hög eller gjorde ÖSK helt enkelt för lite för att kvinnorna skulle trivas? 
Frågetecknen var många men, avrundade Sund: ”…faktum kvarstår. ÖSK 
är ett förbaskat manssamhälle som tyvärr i många stycken saknar den 
charm, som det engagerade kvinnliga inslaget skulle kunna ändra på.”420 

År 1970 gjordes ett försök att starta damfotboll.421 Första året hade la-
get stora framgångar och vann serien och DM. Fyra spelare blev också 
uttagna i landskapslaget. Villkoret var dock att damfotbollen inte skulle 
bekosta övriga verksamheten samtidigt som den förväntades ge klubben 
god ’pr’ eftersom damfotbollen ansågs vara på uppåtgående i samhället 
generellt. Året efter köptes fotbollsskor in till damerna och en förfrågan 
om en internationell match mot ett portugisiskt damlag inkom. Förslaget 
avslogs dock utan motivering. Samma år deltog spelare från Örebro i det 
landslag som mötte danska landslaget i Köpenhamn. Men ett halvår se-
nare, i slutet av januari 1972, beslutades i princip att lägga ned damfot-
bollen. Motivet var ekonomiskt. Kvinnorna kunde få fortsätta om de fi-
nansierade verksamheten själva. ”Några kostnader för klubben för dri-

                                                        
420 ÖSK:aren (nr 1, 1967) s. 7. Tennisen hade några aktiva kvinnor. Under en tid 
var ÖSK:s Sigrid Norrman rankad etta i distriktet. ”På spinnsidan är sköna Sigrid 
Norrman, gymnastikdirektör, det lysande namnet. Vann lätt DM – och hon borde 
få med sig ytterligare flickor i denna vackra sport.” (nr 14, 1971) s. 24. (under-
tecknat av Rolf Sund.) Se även ÖSK:aren (nr 7, 1969) s. 10. 
421 Samma år bildade bl a Malmö FF och Jitex BK också ett damlag. Se Andersson 
(2011) s. 148 och Hjelm (2004) s. 172. 



178  DANIEL ALSARVE	 I ständig strävan efter framgång? 
 

vande av damfotboll fick i fortsättningen inte uppkomma.”422 (Damlaget 
var dock inte intresserat av att finansiera verksamheten själva.) 

I jämförelse med hockeyn formulerades ingen treårsplan. Tålamodet för 
en kvinnlig sportsatsning var med andra ord minimalt vilket underströk 
föreningsdemokratins manliga veto. Att varken ishockeyn eller damfot-
bollen gavs utrymme var sammantaget ett uttryck för behovet av en ökad 
ekonomiskt effektivitet. I effektivitetens namn var det inte enbart kön som 
diskriminerades utan också sektioner med oinfriade sportsliga krav. Den 
idrottsliga mångfalden blev i ÖSK:s fall förloraren. Föreningens drivkraft 
blev mer ekonomiskt och sportsligt resultatorienterad samtidigt som före-
ningsdemokratin blev något snävare. Förändringarna, visar det sig, gick 
dock än djupare in i organisationen. 

En VD installeras 

Det var inte enbart de sportsliga delarna av verksamheten som blev mer 
resultat- och kravorienterade. År 1969 hade ÖSK kommit till en punkt då 
det ideella arbetet och de frivilliga krafterna inte längre ansågs räcka till. 
Klubben fattade därför beslut om att anställa en verkställande direktör 
(VD) med ansvar för den ekonomiska och administrativa verksamheten. 
Denna anställning behöver inte nödvändigtvis tolkas som ett utslag av en 
tilltagande professionaliseringsprocess utan kan snarare tolkas som en 
strävan efter att få kontroll över de ekonomiska utgifterna, en företagifie-
ring. Styrelsen var enig om att inrätta en VD med uppgift att leda, sam-
ordna och utveckla verksamheten enligt styrelsens mål och planer. Beslutet 
fattades alltså demokratiskt men kom att förändra villkoren för kun-
skapskraven och medlemmarnas inflytande. Den största uppgiften för 

                                                        
422 Örebro Sportklubb: Fotbollssektionens protokoll 1972-01-27 § 5 (citat) Se 
även ÖSK:aren (nr 11-12, 1970) s. 38. Örebro Sportklubb: Fotbollssektionens 
protokoll 1970-02-17 § 97, 1970-03-31 § 124, 1970-05-04 § 155, 1970-06-30 § 
185, 1970-10-15 § 207, 1970-12-21 § 15, 1971-01-25 § 47, 1971-02-22 § 94, 
1971-03-22 § 128 och 1972-02-22 § 3. Faktum är att även införande av ett C-lag 
diskuterades men förslaget avstyrktes p g a personella och ekonomiska brister. Se 
Örebro Sportklubb: Fotbollssektionens protokoll 1969-12-15 § 7. Damlaget 
väckte frågan om barnpassning under matcher. Förslaget avslogs emellertid. Öre-
bro Sportklubb: Fotbollssektionens protokoll 1970-04-14 § 145 och 1970-06-30 § 
183. I Djurgårdens IF hade damsektionen år 1974 hamnat i ekonomisk kris och 
upplöstes av huvudstyrelsen. Här gick dock de kvinnliga verksamheterna in i re-
spektive sektioner och damfotbollen gick in i ungdomssektionen, vilket i sin tur 
ledde till hårdsatsning på damfotboll. Liknande skedde dock inte i ÖSK. Se Hjelm 
(2004) s. 95 och s. 147 ff. 
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VD:n blev att sanera ekonomin och skapa en mer effektiv och stabil verk-
samhet. VD:n innebar en administrativ avlastning som skulle skapa bättre 
förutsättningar för sektionerna att ägna sig åt den rent idrottsliga verk-
samheten.423  

Införandet av en VD hade en snarlik föregångare i 1925 års beslut att 
anställa en kamrer med ansvar för ekonomi och administration. Nu var 
emellertid förutsättningarna annorlunda och med inrättandet av VD:n 
inleddes också en fördjupning av den affärsdrivande verksamheten. Bingo- 
och lotteriverksamheterna intensifierades och ett avtal skrevs med Örebro 
Stads Idrottsstyrelse om reklamplatserna på idrottsarenorna. Strategin var 
att skapa en stabil ekonomi som på sikt kunde komma främst arena-
idrotterna till godo. Dessa affärsmässiga inkomstkällor gjorde i praktiken 
att klubben blev mindre ekonomiskt beroende av vad de sportsliga verk-
samheterna och dess publikintäkter kunde inbringa.424  

Med andra ord vidgades förrådet av affärsidéer samtidigt som den 
ökade affärsmässigheten gynnade de sporter som redan hade en relativt 
gynnsam position. Och strategin lyckades. I april 1970 ansåg VD:n Bengt 
Holmgren att ÖSK:s finanser var under kontroll. Den ekonomiska profilen 
hade nu förändrats radikalt. Inköpen hade till exempel centraliserats och 
genom detta hade klubben sänkt omkostnaderna med cirka 15 %. Sek-
tionernas kassörer fick ett förskott om 5000 kr för att klara mindre utgif-
ter men alla fakturor skulle betalas via kansliet och VD:n. Sektionskassö-
rerna skulle också redovisa alla sina utgifter för kansliet. Detta gjorde att 
kontrollen över ekonomin, enligt Holmgren, blev mycket god.425 

I den ideella föreningen saknas i regel en VD och antingen krävs att en 
majoritet i styrelsen eller arbetsutskottet står bakom ett beslut. Inrättandet 
av VD:n (redan 1969) är alltså anmärkningsvärt. Tidigare forskning har 

                                                        
423 ÖSK:aren (nr 6, 1969) s. 3 ff. 
424 ÖSK:aren (nr 13, 1971) s. 2 och s. 24. SvFF gjorde försök att marknadsföra 
fotbollen som ett nöje för hela familjen. Örebro Sportklubb: Fotbollssektionens 
protokoll 1971-03-22 § 125. 
425 ÖSK:aren (nr 6, 1969) s. 5 och (nr 9, 1970) s. 13 f. Det var fortfarande svårt 
att hitta en lämplig kassör och andra att ställa upp. Mer konkreta besparingsåt-
gärder kunde vara att spelarna inte fick kostym, att den obligatoriska utlandsresan 
med fruar endast skulle gå av stapeln om publikgenomsnittet landade på 10 000 
åskådare/match. Negativa skriverier hade förekommit i NA om fotbollsspelares 
höga ersättningar. Se t ex Örebro Sportklubb: Fotbollssektionens protokoll 1969-
12-30 § 9, 1970-02-17 § 79, § 80, 1970-03-18 § 111, 1970-03-31 § 127, 1971-
02-22 § 84, 1971-03-22 § 117, 1972-01-27 § 35. 
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visat att en annan viktig skillnad mellan föreningen och företaget är den 
senares större kontroll över ekonomin. Ansgar Thiel och Jochen Mayer 
menar också att kompetenskraven är hårdare i företaget. Den ideella sty-
relsens demokratiskt valda representanter kunde inte avkrävas samma 
kompetens som i det regelrätta företagets rekryteringsprocess.426  

I ÖSK:s fall kom organisationsförändringen också att förändra den för-
eningsdemokratiska beslutandestrukturen. Nu fick en handplockad person 
enormt inflytande i föreningen. Denne var inte vald av medlemmarna utan 
av styrelsen. Medlemsinflytande hade med andra ord minskat. Genom att 
medlemmarna fortfarande hade sista ordet, då de i praktiken kunde av-
sätta styrelsen, bibehölls dock den viktigaste demokratiska principen. 

Konsekvenser av den effektiva organisationen 

Vilka ytterligare konsekvenser fick då behovet av ekonomisk effektivitet 
och föreningsdemokratins utrymme i ÖSK under 1970- och 1980-talen? 
Ja, utflödet av pengar blev stort i avamatöriseringens kölvatten: studie-
hjälp, övergångspengar, kanslikostnader, segerpremier, traktamenten och 
material var några av de större utgiftskällorna. Spelarkostnaderna och 
spelarersättningarna hade ökat betydligt under 1960-talet samtidigt som 
fotbollens publiksiffror började sjunka i slutet av 1960-talet, trots att laget 
låg i Allsvenskan. Detta var ett faktum som inte ingick i de ekonomiska 
kalkylerna. I ett försök att locka tillbaka publiken skulle fotbollen spelas 
mer underhållande och publikvänligt. Spelet skulle, kort sagt, bli mer 
marknadsanpassat och lättsålt. Utmaningen, för lagsporternas del, ansågs 
ligga i att locka publiken från TV-sofforna, sommarstugan eller badstran-
den in till Eyravallen och där spela en konkurrenskraftig och under-
hållande fotboll.427  

Det var alltså ingen lätt situation klubben befann sig i. Vid årsmötet år 
1971 avgick dessutom ordföranden Sven Örbrink, som hade varit före-
ningens ordförande sedan 1967. Efterträdaren var långt ifrån given. När 
Örbrink försökte summera sin tid vid ordförandeposten pekade han på de 
ekonomiska problemen som föreningens i särklass största problem. Ör-
                                                        
426 Se Thiel och Mayer (2009) s. 90. 
427 För detta ändamål krävdes också att Eyravallens läktare skulle vara bekväma 
och inte så hopplöst omoderna som de nu tedde sig. Eyravallen var nästan 50 år 
gammal och behovet reparationer och ombyggnationer ansågs stort. Det fanns 
faktiskt planer på att bygga en helt ny arena för fotboll, färdig våren 1975, men 
planerna gick i stöpet. ÖSK:aren (nr 2, 1968) s. 2, (nr 10, 1970) s. 3, 21, (nr 11-
12, 1970) s. 11 f och (nr 18, 1973) s. 57. 
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brink signalerade också en viss besvikelse över den bristande respekten 
mellan sektioner i föreningen.428 

Sektionernas solidaritet och föreningsgemenskapen knakade i fogarna 
och framtiden såg onekligen inte ljus ut för ÖSK.429 Men situationen fick 
en något oväntat vändning genom valet av Erik Bergkvist till ordförande-
posten. På ett ideologiskt plan stod Bergkvist långt ifrån sin föregångare 
Örbrink, som hävdat solidaritetsprincipen och respekten mellan sektion-
erna för föreningens bästa. Bergkvist pekade istället på hur otillfreds-
ställande organisationen fungerade inom ÖSK där framförallt distansen 
mellan de sportsliga aktiviteterna och huvudstyrelsens beslutsunderlag var 
allt för stor. Sektionsstyrelserna tvingades ibland fungera som både sekt-
ions- och huvudstyrelse samtidigt som huvudstyrelsen ställdes inför fakta 
som inte gav utrymme för beslutsalternativ.430 

Bergkvists mest radikala idé var dock förslaget om att omstöpa ÖSK till 
en fotbollsklubb med de övriga sektionerna som undersektioner. Fotboll 
upptog majoriteten av arbetet och omsatte i särklass mest pengar. Därför 
borde organisationen formas efter fotbollssektionens behov. En sådan 
omorganisering, menade Bergkvist, skulle även föra kansliets verksam-
heter närmare de aktiva. Vikten av ett väl fungerade kansli och dess bety-
delse för administrationen och organisationen kunde inte nog betonas 
menade Bergkvist och såg fyra centrala problemområden för föreningen. 
För det första gällde det att skapa en ekonomisk grundstabilitet och täcka 
alla ekonomiska åtaganden. Före det andra gällde att värna om de perso-
nella resurserna bland ledare, kanslipersonal och de aktiva. Det tredje 
området rörde utmaningen att bredda ungdomsidrotten och ta tillvara på 
de egna talangerna samtidigt som det krävdes en bättre framtidsbevakning 
och ett längre planeringsperspektiv för representationslagens spelar-
trupper.431 

                                                        
428 ÖSK:aren (nr 14, 1971) s. 10. Örbrink syftade här på bandy- och ishockeysekt-
ionen. Konflikten var långt ifrån unik för ÖSK utan hade funnits med i princip 
sedan hockey introducerats i Sverige på 1920-talet, Stark (2010) s. 90. 
429 Örebro Sportklubb: Fotbollssektionens protokoll 1971-05-04 § 11. ”Den 
klubb, som snabbast inrättar sig efter det kärva ekonomiska klimat som råder, har 
största chansen att överleva. Vi får ej längre tänka endast för stunden utan mera 
på längre sikt!”. 
430 ÖSK:aren (nr 16, 1972) s. 7. Redan i december 1969 hade en diskussion förts 
inom fotbollen om hur sektionsstyrelsen och spelarna kunde kommunicera mer 
effektivt. Se Örebro Sportklubb: Fotbollssektionens protokoll 1969-12-15 § 5. 
431 ÖSK:aren (nr 16, 1972) s. 6 f. 
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Bergkvists idé att göra ÖSK till en fotbollsklubb var radikal eftersom 
den gick stick i stäv med tidigare ordförandes principer om respekt och 
solidaritet mellan sektionerna. Bergkvist såg med andra ord organisation-
ens effektivitet som överordnad bevarandet av organisationens tradition-
ella värderingar, dess föreningsdemokratiska ideal som medlemmarnas 
inflytande och intresse i verksamheten. Förbättrad ekonomi, värnandet av 
gemenskapen och ungdomen var gamla ideal i ny tappning. Nu satt inte 
Bergkvist mer än knappt ett halvår på ordförandeposten (eftersom han 
blev erbjuden en förmånlig anställning i Umeå) och han ersattes av vice 
ordförande Johnny Lindahl.432 

Bergkvist kom ”utifrån” och insåg förmodligen att förslaget att för-
ändra ÖSK till en fotbollsförening, där fotbollssektionen överordnades 
andra idrottsgrenar, var ett tabubelagt ämne och det dröjde 15 år innan 
denna idé fick genomslag i föreningen (och då var det en process som åter-
fanns i flera andra idrottsföreningar). I början av 1980-talet slog dock 
ordförande Lindahl fast att fotbollen förvisso var nummer ett i klubben 
men att ÖSK också skulle satsa på bandy. Det var i bandy som klubben 
hade haft sina största framgångar. Det var bandyn som hade gjort ÖSK till 
en riksbekant förening och ÖSK ledde till exempel den allsvenska mara-
tontabellen i denna sport.433 

Den flersektionella organisationsstrukturen tycktes alltså enligt Lindahl 
vara ohotad i början av 1980-talet. Trots detta så beslutade huvudstyrel-
sen år 1986 att varje sektion skulle få driva sin verksamhet med eget eko-
nomiskt ansvar. Nu återstod endast fem sektioner: Bandy, bowling, fot-
boll, tennis och ungdom. Handbollen lades ned redan 1968. Förslaget om 
ökat självbestämmande för sektionerna hade väckts redan år 1982 där det 
bland annat påpekades att det fungerade så i många andra föreningar och 
dessutom skötte redan tennis- och bowlingsektionen sin egen ekonomi. 
Införandet av sektionernas ekonomiska egenansvar utgick från en före-
ningsdemokratisk kompromiss. Sektionernas intresse av självständighet 
blev allt tydligare medan huvudstyrelsen månade om det flersektionella 
egenvärdet. Beslutet, hävdades det i medlemstidningen, hade skapat en 
modern organisation som i förlängningen förhoppningsvis skulle resultera 
i en sportslig nytändning. (ÖSK ramlade ur Allsvenskan i fotboll 1978 och 
satsade på att åter gå upp.) De gemensamma intäkterna skulle fördelas 

                                                        
432 ÖSK:aren (nr 16, 1972) s. 4 och (nr 17, 1972) s. 50.  
433 ÖSK:aren (nr 26, 1979) s. 9 (nr 27, 1980) s. 9, (nr 28, 1981) s. 3 och (nr 30, 
1982) s. 31. 
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enligt ett poängsystem. I praktiken betydde detta att fotbollen fick mer 
resurser eftersom denna sektion hade störst omsättning.434 

Splittringsprocessen var nu definitivt inledd och år 1988, samma år som 
ÖSK:s fotbollsherrar återtog platsen i Allsvenskan delades sektionerna upp 
i egna juridiskt och ekonomiskt fristående föreningar (ÖSK Bandy, Bow-
ling, Fotboll, Tennis och Ungdom). Dessa föreningar knöts till en gemen-
sam alliansförening, som dock inte var medlem i RF. (Den som nu ville 
spela bandy och fotboll i ÖSK blev alltså tvungen att lösa medlemskap i 
både ÖSK Bandy och ÖSK Fotboll.)435 

År 1988 gick fotbollen alltså åter upp i Allsvenskan och beslutet att 
omorganisera föreningen ansågs motiverat bland annat utifrån denna 
framgång. Det var Johnny Lindahl, Bergkvists efterträdare, som var ord-
förande i ÖSK då beslutet togs men han hoppades samtidigt innerligt på 
att en riktig sportklubbare skulle låta klubbkänslan vara gränslös och 
gälla alla grenföreningar.436 

Trots att ’ÖSK-familjen’ nu hade omskapats till olika självständiga för-
eningar hoppades alltså Lindahl på att klubbandan skulle finnas kvar mel-
lan dessa föreningar. Men specialiserings- och effektivitetssträvandet hade 
tagit ut sin rätt. I princip hade hotbilden om sektionernas utbrytning fun-
nits sedan 1920-talet då tennisen hade en stark ekonomisk position i före-
ningen. Det som ordförande Bergkvist hade förslagit redan år 1972 hade 
nu förverkligats.  

Hur ska organisationsförändringen tolkas i termer av föreningsdemo-
krati? Onekligen fanns sportsliga framgångs- och inte minst ekonomiska 
effektivitetssträvanden bakom beslutet. Fotbollen hade länge varit främsta 
prioritet och på detta sätt skapat en hierarki bland sektionerna. Uppdel-
ningen skapade i sin tur förutsättningar för ”plattare”, mer horisontella 
organisationer för att tala med Christesen. I denna bemärkelse var de ny-
bildade föreningarna mer demokratiska. Makten, inflytandet och delak-

                                                        
434 Curling hade tagits upp år 1969 men lades ned 1982. ÖSK:aren (nr 1, 1968) s. 
9 och 11, (nr 10, 1970) s. 19, (28, 1981) s. 19 och (nr 30, 1983) s. 2. Rune Åhr-
ling, ÖSK:s mest framgångsrika handbollsspelare genom tiderna, skrev en artikel i 
medlemsbladet innan handbollen lades ned där han analyserade föreningens för-
ändringsbehov och efterlyste värvandet av en ledare, en mer underhållande hand-
boll, satsningar på ungdomarna, öka träningsmängden och ha kul. 
435 ÖSK:aren (nr 34, 1987) s. 2 och 4 f, (nr 36, 1989) s. 2. Den uppdelade organi-
sationen kallades ”MFF-modellen”, se ÖSK Protokoll 1986-11-20 § 12, 1986-12-
02 § 5, 1986-12-22 § 5, 1987-01-22 § 4 och 1988-04-26 § 4. 
436 ÖSK:aren (nr 36, 1989) s. 4. Se även ÖSK:aren (nr 34, 1987) s. 2 f och s. 12. 
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tigheten i besluten flyttades närmare medlemmens nivå. Å andra sidan 
hade den formella solidariteten mellan sektionerna fått ge vika för en  
effektivitets- och framgångssträvan vilket i praktiken också innebar en 
förlust av denna demokratiska värdering. Med idrottshistorikern Henning 
Eichbergs ord så förlorades en viss sorts demokrati medan en annan 
vanns.437 

Men strävan efter sportslig och ekonomisk framgång innehöll också en 
ytterligare dimension som jag valt att tolka som en förändring av före-
ningens självbild och identitet. 

Ekonomiseringen och en förändrad föreningsidentitet 
Vid slutet av 1960-talet hade ÖSK skulder på cirka en halv miljon kronor. 
Fram till mitten av 1970-talet ökade alternativa inkomstkällor som bingo-
verksamhet och reklam. Intäkter hämtades nu inte längre enbart från de 
idrottsliga evenemangen som medlems- och entréavgifter. Dessa intäkter 
blev föreningens räddningsplanka. Detta mönster är generellt och känns 
igen från de flesta elitklubbar vid den här tiden (Jfr tabell 6.2).438 

Att söka ”icke-idrottsliga” inkomstkällor var inte unikt för ÖSK och 
var inte heller ett nytt fenomen men omfattningen medförde att föreningen 
nu allt mer blev en affärsrörelse, ett företag. Kansliet blev bemannat med 
fler personal (Peo Lindmark var reklam- och annonsanskaffare, Bengt 
Wijk halvtidsanställd samt två AMS-finansierade kontorister).439  

 

                                                        
437 Eichberg, H. (2010) "Bodily Democracy and Development through Sport - 
Towards Intercultural Recognition" Forum for Idræt, Historie og Samfund 'Sport 
and Development' (vol 1) s. 21. 
438 Se t ex ÖSK:aren (nr 11-12, 1970) s. 12. Faktum är att de flesta klassiska 
svenska fotbollslag åkte ur Allsvenskan någon gång efter 1967 (undantaget var 
Malmö FF). Tider av sportslig motgång skapade en mobilisering i ny endräkt. När 
HIF ramlade ned i division III förstärktes klubbens kommersiella idéer och strate-
gier. Till och med kvinnorna knöts till föreningen! År 1978 hade HIF större re-
klamintäkter än matchintäkter på hemmaplan (253 000 mot 207 000 kr). Bingo 
och lotterier var långt viktigare och utgjorde hela 907 000 kr vilket också påmin-
ner om ÖSK:s ekonomiska situation. Under 80-talet blev dock reklamintäkterna 
den i särklass viktigaste inkomstkällan för HIF, liksom för ÖSK. Se Andersson 
(2011) s. 52 ff och Peterson (1989). 
439 ÖSK:aren (nr 18, 1973) s. 53 
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Tabell 6.2 ”Relationen mellan intäkter från medlemsavgifter respektive 
lotterier och bingo och dess andel av den totala inkomstsumman 1968-
1986.” 

 
Källa: ÖSK:aren 1968-1986. Från verksamhetsåret 1973 försvinner kategorin 
”reklamförsäljning” ur räkenskaperna och mest troligt är att denna kom ingå i 
”administration”. För 1977 har jag räknat med både administration och försälj-
ning av reklam. Från 1981 byter resultaträkningen utseende och struktureras uti-
från idrottsverksamheten, lotterier och bingo, central administration samt finansi-
ella intäkter och fastigheter. 

 
Från mitten av 1970-talet kom också affärsrörelsen att ingå som en del 

av föreningsidentiteten: 

ÖSK drivs idag som ett affärsföretag och på annat sätt kan inte en stor-
klubb arbeta. Idrotten ger inga pengar och kommer aldrig att kunna göra 
det. Snarare tenderar den att bli dyrare i drift och så länge statsmakterna 
visar njugghet och så länge toppidrott måste betraktas som en form av nö-
jesindustri och förströelse så länge måste idrottens driftskapital komma ge-
nom andra icke-idrottsliga kanaler.440 

Med denna självbild är det självklart att medlemsinflytande och ideal 
om allas rätt att deltaga hade svårt att hävda sig. Utöver bingo och lotte-
rier startade ÖSK ett aktiebolag med ansvar för bland annat försäljning av 
souvenirer med klubbmärket på. Detta gav pengar och viss PR men klub-
ben investerade också, via aktiebolaget, cirka 250 000 kr i ett gatukök. I 

                                                        
440 ÖSK:aren (nr 21, 1975) s. 4 (citat) se även (nr 15, 1971) s. 50 där styrelsen i 
slutordet beskriver man försökt öka affärsverksamheten i föreningens ekonomiska 
verksamheter. 
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mitten av 1970-talet, då lotteriverksamheten nådde sin höjdpunkt, hade 
ÖSK 60 lotteriautomater och 4-5 fasta lotteriplatser i staden samt en 
bingoverksamhet som omsatte 2 miljoner kronor (ca 300 000 kr i vinst).441 

Dessa affärsverksamheter skapade en stabil inkomstgrund för förening-
en. I jämförelse med till exempel Halmstads BK, som var en renodlad fot-
bollsklubb, hade ÖSK en snarlik ekonomisk omsättning. HBK omsatte 
från mitten av 1970-talet över 2 miljoner kronor och under hela 1980-
talet närmare 4 miljoner och låg då något högre än ÖSK i omsättning.442 
ÖSK:s Försäljnings AB sökte hela tiden expandera och öka sina vinster. 
Skapandet av aktiebolaget inspirerade andra föreningar som gjorde stu-
diebesök hos ÖSK (bland annat föreningar från Luleå, Sundsvall och Jön-
köping). Efter själva saneringsfasen sökte föreningen konsolidera ekono-
min genom att sprida riskerna och bli mindre ekonomiskt sårbar. ÖSK 
blev inte längre beroende av publikintäkter. De alternativa ekonomiska 
verksamheterna var så pass framgångsrika att man i mitten av 1970-talet 
till och med menade att en degradering från Allsvenskan till division II inte 
skulle innebära en katastrof för föreningen. Det skulle kanske innebära ett 
inkomstbortfall på ca 10 % och således vara hanterbart för föreningen.443 

Men i slutändan skapade degraderingen (1978) och satsningen på att 
återfå allsvensk status en ekonomiskt ansträngd situation. Visst hade in-
komsterna ökat rejält men dessa ”vinster” användes omgående för sports-
liga investeringar och utgifter. Efter de misslyckade satsningarna i början 
av 1980-talet blev klubben år 1986 tvingad till en ny ekonomisk sanering. 

                                                        
441 I december 1971 hade ÖSK beslutat om reklam på spelardräkten. Örebro 
Sportklubb: Fotbollssektionens protokoll 1971-12-16 § 22. Se även ÖSK:aren (nr 
21, 1975) s. 4. Även bandysektionen var aktiv på området och tog i januari 1971 
fram ”ÖSK-klubban” som såldes med ett klubbmärke på, se ÖSK Kontrakt och 
avtal 1968-1983. 
442 Jfr Peterson (1989) s. 55 ff. 
443 ÖSK:aren (nr 22, 1976) s. 12. Aktiebolaget ägde bl a en kiosk i varuhuset Krä-
maren, gatukök och grillbar vid Eyravallen, affärer som ”Konfekthörnan” samt 
Wienergrillen och en fast Bingoverksamhet. Fotbollen krävde ett årligt tillskott på 
300 000 kr och bandy mellan 50 000 och 75 000 kr. Alla idéer som kunde stärka 
de ekonomiska intäkterna välkomnades. ÖSK hade i mitten av 1970-talet nio 
anställda på kansliet. 1976 togs även ett lån på 100 000 kr för att stärka likvidite-
ten. ÖSK:aren (nr 23, 1976) s. 4, s. 24 och s. 26. Som ytterligare exempel kan 
nämnas att ÖSK:s försäljnings AB i slutet av 1970-talet omsatte närmare 6 miljo-
ner kronor. (Gatuköket 3,374 milj, Depeschkontoret 0,358 milj, Wienergrillen 
1,202 milj, Fruktaffärer (3 st) 1,048 milj, 1,016 milj och 1,396 milj) ÖSK:aren (nr 
26, 1979) s. 12. 
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Klubben hade skulder på över 1,2 miljoner kronor och sålde då en fastig-
het till ett värde av över 5 miljoner kronor. Pengarna användes för att 
betala de långfristiga skulderna samt ett lån till ÖSK:s Försäljnings AB om 
385 000 kr. Detta resulterade i att kassatillgångarna ökade med närmare 
2,5 miljoner kronor samtidigt som de bundna anläggningstillgångarna 
minskade med ca 90 %.444 

På samma sätt som affärsverksamheter påverkade föreningsidentiteten 
(och i förlängningen föreningsdemokratin) kom de sportsliga satsningarna 
också att få konsekvenser för självbilden. I detta fall kommer jag att lyfta 
frågan om fotbollsspelarvärvningarnas konsekvenser i demokratiska ter-
mer. Den offensiva fotbollen beskrevs som nödvändig för klubbarnas eko-
nomi.445 För detta ändamål krävdes duktiga fotbollsspelare. Dessa kunde 
antingen fostras ur de egna leden eller värvas. Spelare köptes och såldes på 
en spelarmarknad. Men affärsrörelsens syn på betalda spelare krockade 
med traditionella värderingar. 

Från klubbkänsla till laganda? 

Gamla klubbmedlemmar skakar måhända sina grånande huvuden och und-
rar om den egenskap, som förr karaktäriserade en föreningsmedlem, låt oss 
kalla den klubbkänsla om den förekommer längre. Det gör den kanske inte 
i samma utsträckning som tidigare. Något nytt har kommit istället: en soli-
daritet med den klubb man spelar i. Den kanske bäst kan karaktäriseras 
som laganda. Medan man förr hade mer roligt av sitt idrottsutövande, får 
man offra mer i dag. Men man får också ut mer i ekonomiskt vederlag för 
sin uppoffring. Lagandan har ersatt klubbkänslan.446 

Spelarkontrakten var helt enkelt inte fullt accepterade (i slutet av 1960-
talet). I amatörtraditionen, som i detta citat kan sägas symboliseras i bil-
den av gamla klubbmedlemmars grånande huvuden, var värvningarna 
förknippade med något förbjudet och fult. Men likväl förekom värvningar 
inom fotbollen redan på 1920-30-talet vilket bland annat Torbjörn An-
dersson visat.447 Värvningarna hade skett i det tysta och var ett slags brott 

                                                        
444 ÖSK:aren (nr 34, 1987) s. 3 och s. 30. Se även ÖSK Protokoll 1986-12-02 § 7 
och 1986-12-22 § 4. 
445 ÖSK:aren (nr 10, 1970) s. 21. 
446 ÖSK:aren (nr 5, 1969) s. 8. 
447 Andersson (2002) s. 419 ff. AIK värvade Axel ”Massa” Alfredsson från Häl-
singborgs IF vid slutet av 1920-talet. SvFF stod handfallna inför den ökade kom-
mersialiseringen menar Andersson. 
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mot idrottens mer eller mindre formella regler. Spelarvärvningar var helt 
enkelt ett moraliskt övertramp som försvagade klubbidentiteten. (I käll-
materialet lyser spelarvärvningar med sin frånvaro fram till slutet av 1960-
talet.) Men det intressanta med detta citat, som är hämtat ur ett reportage 
om nyförvärvet Leif Eriksson, är att skribenten Gunnar Åslund sätter fing-
ret på värvningarnas konsekvenser för den traditionella föreningsidentite-
ten eller klubbandan. Värvningarna var ett faktum och krockade delvis 
med den traditionella självbilden. Klubbkänslan ansågs inte förekomma i 
samma utsträckning längre och nu skapades gemenskapen snarare med 
hjälp av en (snävare) laganda. I sin avhandling finner även Bo Schelin att 
laget kom att bli allt viktigare inom framförallt fotbollsklubbarna på be-
kostnad av klubbens sociala liv som helhet. Schelin menar också att orga-
nisationen blev mer specialiserad genom att delas upp i mindre operativa 
enheter.448  

Kontrakten resulterade i att gemenskapens omfång minskade. Kontrak-
ten ska förstås som ett led i en process där fotbollsutövande tidigare hade 
varit en fritidsverksamhet men i allt större utsträckning kom att bli ett 
slags lönearbete. Övergången var fylld av utmaningar. Risken fanns att 
pengarna till och med kom i första hand. Fotbollskassören Tore Lindgren 
menade att idrotten var roligare förr. I början av 1940-talet var han aktiv 
fotbollsspelare och fick 8 kr i traktamente/match och vid seriesegern fick 
spelarna en varsin kostym vilket kan jämföras med 1970-talets trakta-
mente på 100 kr/match och 75 kr för varje vunnen poäng. Lindgren me-
nade att ”[i]dag har man en känsla av att spelarnas intresse i första hand 
kretsar kring pengarna och i andra hand kring spelet.”449  

Nyförvärvet hade kostat föreningen pengar och de sportsliga kraven 
och förväntningarna blev därmed högre på dessa spelare. Det blev vikti-
gare för denne att prestera bra.450 Nu blev Leif Eriksson en uppskattad 
spelare på Eyravallen. Han blev utsedd till årets man och fick en Orvar-

                                                        
448 ÖSK:aren (nr 9, 1970) s. 34. Se även Schelin (1985). Horgby (2001) s. 182 
menar att Sleipner successivt övergick från en klassidentifikation till ett folkhems-
tänkande vilket också öppnade upp för värvningar. Samförstånd blev ett ledord 
(liksom inom socialdemokratin) och ett samarbete inleddes med rivalen IFK Norr-
köping. 
449 ÖSK:aren (nr 15, 1971) s. 7. Se även Dahl (2002) s. 154.  
450 ÖSK:aren (nr 5, 1969) s. 8 f. Leif Eriksson förstod att man genom goda insatser 
i klubblaget visade denna respekt. Samtidigt kunde goda prestationer här göra att 
spelaren kunde få chansen i landslaget. 
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statyett. Han beskrivs som ”nyckelmannen, snabbpassaren, frispelaren”451 
och i föreningens strävan efter att höja underhållningsvärdet på fotbollen 
blev alltså Eriksson en lyckad värvning.  

Blev då det ekonomiska vederlaget viktigare än glädjen och hängiven-
heten (illusio)? Med andra ord riskerade inte kontrakten att skapa nöjda 
spelare som inte strävade efter att bli bättre? Ja, kontrakten kunde skapa 
problem i lagbygget. Inom ÖSK visste man att klubbarna i proffsligorna, i 
till exempel Frankrike och Italien, bötfällde spelare som hade gjort en svag 
insats på fotbollsplanen. Detta tycks dock inte ha varit aktuellt inom ÖSK 
utan lagstraff och eventuellt indragna traktamenten diskuterades istället. 
En annan del av dilemmat var att sämre betalda spelare, som presterade 
bättre än en bättre avlönad spelare, riskerade att bli irriterade och miss-
unnsamma vilket förstås inte var bra för stämningen i truppen.452 

ÖSK hade i slutet 1970-talet försökt skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för fotbollsspelarna. De hade varit på träningsläger, tränat på dag-
tid under delar av säsongen och dessutom hade ett antal nyförvärv köpts 
in. Detta var ett upplägg som påminde starkt om proffsklubbarnas men 
likväl hade säsongen blivit en flopp. Nu riktade den meriterade spelaren 
Thomas Nordahl kritik både mot spelares inställning och hur organisa-
tionen hade skött verksamheten. Han menade att det var för lätt att bli 
allsvensk spelare och att spelarna fort blev mätta nästan bara genom att få 
komma till klubben och tjäna pengar. Det fanns spelare, enligt Nordahl, 
som hade gått i 2-3 år utan att utvecklas. ÖSK hade rätt att ställa högre 
krav på dessa spelare och spelarna skulle tänka mer på föreningens bästa. 
ÖSK borde, menade Nordahl, precis som proffsklubbarna skaffa en ma-
nager med totalansvar för fotbollsverksamheten.453 

                                                        
451 ÖSK:aren (nr 7, 1969) s. 3. Han blev år 1970 proffs i Frankrike. 
452 ÖSK:aren (nr 6, 1969) s. 6 f. Balansgången mellan god stämning i spelartrup-
pen och antalet nyförvärv diskuteras även i ÖSK:aren (nr 1, 1968) s. 6. Om böter 
se även ÖSK:aren (nr 9, 1970) s. 4 f. Samtidigt ansågs vissa spelare vara värda mer 
betalt än andra eftersom de bidrog till att göra en show av matcherna. 
453 ÖSK:aren (november, 1977) s. 17. Nordahl kom som ung till ÖSK från Deger-
fors och spelade i högsta serien under 1960-talet. År 1969 blev han proffs (i Juven-
tus, Italien men utlånad till Anderlecht, Belgien). I början av 70-talet återkom han 
till ÖSK. Han sågs som en annorlunda spelare som gjorde matcherna till en 
”show” för publiken. Genom dessa erfarenheter såg han sina lagkamraters age-
rande och hela föreningens organisation. ÖSK:aren (nr 6, 1969) s. 7. 
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Nordahl hade alltså haft fotbollsspelandet som yrke och förvärvat kun-
skaper och erfarenheter som han hade med sig in i ÖSK. Nordahl sökte, 
genom sina kunskaper, inflytande i föreningen: 

I ÖSK saknar jag den ansvarskänsla och yrkesstolthet som präglar spelarna 
i ett proffslag. Där vill alla ge sitt bästa, och alla är ärelystna. Den andan 
kanske är svår att överföra på ett allsvenskt lag, men det skulle inte skada 
om grabbarna var lite mer tända på uppgifterna. Det skulle höja vår spel-
styrka en hel del.454 

Nordahls ordval kan tolkas i termer av demokrati men gestaltar också 
avamatöriseringens mångbottnade innehåll: Ansvarskänsla, yrkesstolthet 
och en anda av ärelystnad kan sägas vara nyckelorden i Nordahls resone-
mang. Spelaren förväntades vara tänd på uppgiften göra sitt bästa. Men 
detta illusio kunde inte köpas för pengar, snarare tvärtom, spelaren riske-
rade att nöja sig med en ekonomisk ersättning. 

Trots sin hårda kritik ville Nordahl förbättra klubbens möjligheter till 
sportsliga framgångar, vilket är viktigt att understryka. Att en enskild 
spelare uttalade sig så starkt mot klubben förekom inte på Graflunds tid. 
Detta kan i sin tur tolkas som att organisationen blivit mer horisontell för 
att återkoppla till Christesens demokratibegrepp och mer öppen för kritik 
– så länge föreningens bästa stod för ögonen. Nu var det inte enbart en-
skilda spelare, som Nordahl, som genom vidgade erfarenheter gavs möj-
lighet till inflytande i föreningens organisationsstruktur. Den kanske vik-
tigaste positionen var, vilket jag delvis varit inne på i tidigare kapitel fot-
bollstränaren. Dennes status och demokratiska konsekvenser i termer av 
till exempel inflytande ska nu diskuteras.  

Fotbollstränarens inflytande i förändring 

Förutom spelarna kom även tränarna att köpas och säljas på en marknad. 
Tränarpositionen blev tidigt avlönad och denne satt på åtråvärda kun-
skaper för satsande föreningar. Både nyförvärven och tränarna blev kon-
kreta uttryck för en förstärkt prestationslogik som handlade om att bli 
bättre, helst bäst. Det krävdes alltså goda fotbollskunskaper för att bli 
tränare i ett allsvenskt lag. Kunskapsutvecklingen är ett intressant område 
i sig men här finns inte möjlighet att utveckla denna diskussion.455 Kun-
skaperna och inflytandet i verksamheten blev i dessa fall starkt kopplade 

                                                        
454 ÖSK:aren (nr 14, 1971) s. 4. 
455 För en introduktion se t ex och Robert Svenssons pågående forskning. 
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till personen. Personbundenheten gör det svårt att säga något om de gene-
rella förändringarna. På sätt och vis löper de förändringar som kan ses i 
motsatt riktning i jämförelse med ungdomsfotbollen. Disciplineringen 
betonades allt mer. Mängden träning ökade. Om detta i sin tur berodde på 
förändringar hos tränarnas pedagogik eller träningskunskaper är dock 
omöjligt att svara på. Jag ska förtydliga detta resonemang genom att ge 
några historiska exempel. 

År 1967 var Lennart Samuelsson tränare och i ett reportage om a-laget i 
fotboll från detta år beskrivs hur spelarna hade kul på träningen, de lirade 
och lattjade och trivdes under tränarens ledarskap. Redan i början av 
april, skriver artikelförfattaren, hade laget inlett träningen under Samuels-
sons ledning vilket var betydligt tidigare än normalt. Tränaren hade på ett 
”mysigt och smidigt sätt smält in i ÖSK-miljön.”456  

Under Samuelssons tid skedde vissa förändringar i organisationen och 
träningen. År 1970 tillkom bland annat ett renodlat löppass samtidigt som 
den nya ’plasthallen’ i Örnsro hade betytt mycket för vinterträningen. 
Träningen här kan alltså ses som en ekonomisk investering i strävan efter 
sportslig framgång. Samuelsson var både huvudtränare och lagledare.457 

Tränaren hade förstås central betydelse för träningens innehåll och 
kanske till och med på stämningen i laget. Beskrivningen av hur Samuels-
son hade smält in i ÖSK-miljön tyder också på att tränaren hade att rätta 
sig efter klubbkulturen snarare än tvärtom. 

Valet av Bergmark på tränarposten blev en perfekt lösning i strävan ef-
ter tradition och kompetens. Bergmark var känd som ‘Mr ÖSK’ och hade 
tidigare varit förbundskapten för herrlandslaget. I medlemstidningen 
framställs dock Samuelsson och Bergmark på helt olika sätt. Bergmark 
hade blick över hela organisationen, hade idéer om hur klubben skulle 
kunna bli självförsörjande ur ungdomsleden, spela en roligare fotboll, hur 
träningen kunde förbättras med mera. Han såg sig själv som ÖSK:are i själ 
och hjärta och blev mycket uppskattad i föreningen. I jubileumsnumret 
från 1969 kallades han för den störste ÖSK:aren genom tiderna. Han hade 
mer än någon annan ÖSK:are skänkt glans och ära åt klubben och staden 
genom sina framgångar på idrottsbanan. Som ledare hade han tillvunnit 

                                                        
456 ÖSK:aren (nr 1, 1967) s. 4. Samuelsson hade tränat Brage året innan och hade 
Olle Sääw som assisterande. 
457 ÖSK:aren (nr 9, 1970) s. 6. Ansvarsfördelningen mellan A-lags- och B-
lagstränare förtydligades och en materialförvaltare/massör fanns också med i le-
darstaben. 
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sig allmän respekt och beundran. Det var i korthet hans erfarenhet, kun-
nighet, sunda omdöme och sympatiska uppträdande som gjorde honom 
uppskattad och när han återkom till ÖSK 1970 var detta årets händelse 
enligt ordföranden Sven Örbrink.458 

Jag hoppar nu över Tord Grips (och Göran Kummelstedts) tid som trä-
nare och går vidare till Roy Hodgson som under 1980-talet snabbt blev 
populär i ÖSK, som nu alltså låg i näst högsta divisionen. Han var bara 35 
år när han inledde sitt arbete för klubben. Han beskrivs som en artig, 
sympatisk herre som visste vad han ville åstadkomma. Hodgson var nöjd 
med spelartillgången inför säsongen och ville blanda unga talanger med 
äldre rutinerade spelare. Hodgson var utbildad i England och hade tränat 
Halmstads BK och vunnit SM-guld med dessa. Kunnande och meriter 
hade gjort Hodgson till en känd tränare i svensk fotboll. Det var viktigt att 
alla tog ansvar i spelet, betonade Hodgson, men de äldre skulle avlasta 
och stötta de yngre. Hodgson ville långsiktigt, på upp till tre år, bygga ett 
allsvenskt lag av ÖSK. När laget väl nådde målet skulle det vara redo att 
etablera sig. Hodgson menar att nycklarna till framgången låg i att genom 
ett professionellt bedrivet arbete få lovande ungdomar att välja ÖSK före 
andra klubbar i regionen. Det gällde sedan att utveckla detta spelar-
material tekniskt och taktiskt. Därefter kunde klubben blicka mot All-
svenskan och söka etablera sig där och, tillade Hodgson ”[o]ch till All-
svenskan kommer vi. Förr eller senare. Skriv upp det.”459 

Det blev dock Rolf Zetterlund, som tog över tränarposten 1986, som 
förde upp ÖSK i Allsvenskan år 1988. När Zetterlund presenterades som 
tränare underströk han att det första målet var att skapa en stabil platt-
form för laget att stå på. Spelare, sektionen och han själv skulle bygga 

                                                        
458 Se t ex ÖSK:aren (nr 2, 1967) s. 7, (nr 2, 1968) s. 4, (nr 3, 1968) s. 24 (artikeln 
undertecknad av Olle Åkerberg), (nr 11-12, 1970) s. 11, (nr 16, 1972) s. 10 och 
(nr 18, 1973) s. 4. I ett urklipp ur DN, undertecknat av sportjournalisten Bobby 
Byström berättas att ”… jag vill inte gå så långt som en kollega och påstå att han 
’fått orkidéer att blomma på Kebnekaise’, utan för mig räcker det att konstatera 
att han skapat optimism, atmosfär och framtidstro kring vårt landslag. Han fick 
’världens äldsta nationselva’ i arv, då han startade, och lämnar över till sin efter-
trädare Georg ’Åby’ Ericson ett lag, som har livskraft, inte är förbrukat… Svensk 
fotboll, har aldrig haft en bättre PR-man, knappast någon annan idrott heller. Och 
det verkligt roliga är att han blivit det genom att vara sig själv.” ÖSK:aren (nr 11-
12, 1970) s. 12. Bergmark blev sedan ledamot i fotbollens sektionsstyrelse 
ÖSK:aren (nr 18, 1973) s. 41. Stadens intresse av klubben fanns också, se t ex 
Örebro Sportklubb: Fotbollssektionens protokoll 1969-12-15 § 13. 
459 ÖSK:aren (nr 30, 1983) s. 3, (nr 31, 1984) s. 4 (citat). 
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tillsammans, dra åt samma håll och ha samma vilja, ambition och disci-
plin. Målet var att skapa ett stabilt division I-lag av ÖSK. Zetterlund ville 
även att klubben skulle bygga en eluppvärmd fotbollsplan så att spelarna 
slapp träna på en hård och hal vinterplan med hög skaderisk. Spelarna 
skulle ha höga målsättningar och träna sina svagheter på egen hand: ”Det 
krävs hårt jobb, ödmjukhet och en tro på det man gör för att komma nå-
gonstans. Det gäller på alla områden, alltså även när det gäller fotboll.”460 
Två år senare tog ÖSK klivet upp och under 1990-talet var ÖSK ett myck-
et slagkraftigt lag i högsta serien.461 

Ur ett längre perspektiv blir attitydförändringen tydligare. Under Samu-
elsson tid kunde spelarna ‘lattja’ men under Zetterlunds ledning gällde 
hårt jobb. Tränarens kunskaper om hur strävan efter sportslig framgång 
skulle bedrivas förflyttades alltså från att enbart utspela sig på planen till 
att även gälla förhållandena runt omkring spelet, träningsvillkor och hur 
hela organisationen skulle skötas och verksamheten i stort bedrivas. Häri 
ligger den stora demokratiska förändringen. Fotbollstränaren gavs ut-
rymme att ställa explicita krav både på spelare och klubbstyrelse. Trä-
ningsmängden ökade och träningsvillkoren skulle förbättras samtidigt som 
disciplin och en gemensam målsättning var viktiga ideal. Analysen skulle 
kunna vidareutvecklas med hur spelsystemen blev allt mer sofistikerade 
vilket i sin tur krävde en längre inlärningstid vilket delvis Tomas Peterson 
har varit inne på i sina studier.462  

Ett annat sätt att konkretisera fotbollstränarens ökade inflytande är att 
konstatera de vidgade ekonomiska ramarna. Verksamheten kom alltså att 
kretsa allt mer kring de (fotbolls)sportsliga prestationerna och den eko-
nomiska stabiliteten. Bandytränaren, eller bowlingtränaren hade inte alls 
samma möjligheter att ge direktiv åt föreningen. Men resultaten var oför-
utsägbara och trots en omfattande ekonomisering av verksamheten och 
sportsliga satsningar var ÖSK till exempel ytterst nära att ramla ur divis-
ion II år 1986. Accepterandet av fotbollstränarens ökade inflytande i  
organisationen förändrade med andra ord föreningens identitet. En slags 
ändstation i denna förändring blev accepterandet av affärsrörelsen som 

                                                        
460 ÖSK:aren (nr 34, 1987) s. 5. 
461 ÖSK:aren (nr 34, 1987) s. 2 och 4 f och ÖSK Protokoll 1986-11-20 § 3. Fot-
bollen hade vid mitten av 1980-talet ca tre gånger så höga personalkostnader 
jämfört med bandy, se ÖSK Protokoll 1986-02-12, bilaga. 
462 Se Peterson (1989) och (1993). 
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självbild (istället för folkrörelsen). Fotbollen i föreningens, nej, affärsrörel-
sens regi blev med andra ord en vara, en produkt. 

Föreningsdemokrati blir företagsdemokrati? 

Marknadsanpassningen, tillsammans med övrig affärsrörelse, fick alltså 
konsekvenser för föreningens självbild. Den framkommer tydligast i fot-
bollens fall och manifesterades i en slags reklamskrift och presentation av 
Örebro Sportklubb Fotboll. I avsnittet om marknadsvärdet skriver man: 

Örebro Sportklubb är i underhållningsbranschen. Vi säljer spänning, upp-
levelser, familjeaktiviteter, kommunikation, kontaktytor och positiv miljö.  

Vi tillhör en bransch som röner osedvanligt stor uppmärksamhet med så 
gott som daglig exponering i massmedia. ÖSK har dessutom oftast haft 
goda publiksiffror, vilket ytterligare ökar vårt marknadsvärde.  

ÖSK erbjuder små och stora företag ett både djupt och brett utbud av varor 
och tjänster. Allt från reklam till konsulttjänster och PR-aktiviteter inom 
såväl det externa som det interna marknadsföringsområdet. 

Vi vill helst inte tala om stöd eller bidrag, utan om att erbjuda och sälja 
produkter. Ett sponsorsamarbete med ÖSK ska vara affärsmässigt. 

Frågor om lönsamhet, kontaktkostnad och effekt är av högsta betydelse för 
oss och våra sponsorer. Därför arbetar vi med effektmätningar och utvär-
dering av resultat.463 

Affärsidén gick ut på att leverera god underhållning genom fotboll på 
svensk elitnivå. Målsättningen var att tillhöra de främsta lagen i Allsvens-
kan med spel i internationella cuper efterföljande säsong. Den under-
hållande fotbollen skulle uttryckas genom att klubben skulle befinna sig 
på övre halvan i publikligan.464 

Så här tydligt hade ÖSK:s fotboll aldrig tidigare talat om sin marknads-
anpassning. De traditionella föreningsdemokratiska idealen lyser helt med 
sin frånvaro i skriften. Visst hade ÖSK försökt spela underhållande fotboll 
i slutet av 1910-talet men här utgjorde underhållningen det centrala i 
själva verksamhetsidén. De traditionella folkrörelseidealen (solidaritet 

                                                        
463 Örebro Sportklubb Fotboll (1989) s. 10. Själva produktionen gjordes av Bo 
Liljedal Reklambyrå AB och innehåller följande rubriker: historiken, publiklaget, 
organisationen, verksamhetsidén, målsättningen, marknadsvärdet, Kronblom-
statyn, ÖSK:s 11 bästa fotbollsspelare genom tiderna och Klassiska fotbollsögon-
blick. 
464 Örebro Sportklubb Fotboll (1989) s. 9. 
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mellan sektioner, att värna om klubbandan, fostra goda samhällsmedbor-
gare etc) tycks fjärran. Föreningen hade helt enkelt blivit eller ville åt-
minstone framstå som ett affärsmässigt företag och en samarbetspartner 
till näringslivet.465 

1990-talet blev sedan början på en helt ny typ av fotbollsverksamhet. 
Klubbmärket blev ett regelrätt varumärke och med en något längre histo-
risk blick hade ÖSK gått från att i början av 1940-talet ha accepterat de 
första företagens reklamskyltar på Eyravallen till att vara till en aktiv före-
tagspartner. Processen tog lång tid och det omgivande samhällets föränd-
ring var förstås en nödvändighet för föreningens förändrade ekonomiska 
verksamhet och identitet. Med företaget eller affärsrörelsen som centralt 
innehåll i självbilden försvagades ytterligare de traditionella föreningsde-
mokratiska idealens villkor som medlemmarnas delaktighet och infly-
tande. Kunskapsinnehållet fördjupades dock ytterligare och blev tillsam-
mans med resultateffektivitet ledorden i den ”nya” föreningsdemokratin. 

Sammanfattning 
Efter andra världskriget och framförallt under 1950- och 1960-talet upp-
levde det svenska samhället en aldrig tidigare skådad högkonjunktur. 
Konsekvenserna av detta kan skådas på flera plan. Den offentliga sektorn 
med en socialdemokratisk regering i spetsen ökade i omfång och välfärds-
samhället blomstrade. Arbetslösheten var obefintlig och i den socialdemo-
kratiska hegemonin eftersträvades jämlikhet både mellan samhällsklasser 
och mellan kön. Satsningar på skola, vård och omsorg blev konkretise-
ringar av politiken med till exempel en utbyggd kommunal fritidsverk-
samhet i form av idrottsanläggningar. Tilltron till staten var hög och män-
niskor kunde födas, leva och dö i socialdemokratins händer. 

Tekniska utvecklingar inom industrin blev också en avgörande ekono-
misk faktor. TV:ns genombrott kom att påverka både nationers identitets-
skapande och sportens villkor. Men ekonomiska kriser, som till exempel 
det tidigare 1970-talets oljekris, skapade oro och vikande konjunkturer. 
Den (alltför) omhändertagande staten kritiserades och en marknadsan-
passning och nedmontering av den offentliga välfärden framstod som lös-
ningen på en ekonomiskt belastad statlig och kommunal ekonomi. Mark-
nadsalternativen flyttade fram sina positioner och längst gick den politiska 
vitaliseringen i Thatchers England.  

                                                        
465 Örebro Sportklubb Fotboll (1989) s. 12. 
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Även de ideella rörelsernas tillvaro påverkades av högkonjunkturen och 
de offentliga neddragningarna under framförallt 1970- och 1980-talen. 
Färre anläggningar byggdes, publiken svek och i och med amatörbestäm-
melsernas slopande blev marknadsalternativen till stora delar livsnöd-
vändiga för landets stora idrottsföreningar. Bingo och lotteriverksamhet 
samt ett mer utvecklat samarbete med företagssponsorer kännetecknade 
denna process vilket (i ÖSK:s fall) i förlängningen kom att påverka den 
ideella föreningens självbild. När marknadsföringen på allvar kom igång 
under 1980-talet blev sponsringen enorm. Mängder av nyförvärv kunde 
presenteras och både spelare och tränare från England tog plats i klubben. 
Fotbollens globalisering hade nått ÖSK. En marknadsförare anställdes 
med uppgift att skapa extra klirr i klubbkassan och år 1989 tryckte ”före-
ningen” upp en broschyr där den ”nya” föreningens syn på sin verksamhet 
framträdde. I korthet framställdes föreningen som en företagspartner i 
underhållningsbranschen. 

Den stora skillnaden jämfört med tidigare former av inkomstutökning, 
effektivisering och strävan efter att till exempel spela mer underhållande 
var att nu fick dessa processer genomslag i fler nivåer av föreningen. Dess-
utom var processen central för flertalet ledande idrottsföreningar och i 
förlängningen en del av en västerländsk samhällspolitisk kursändring.  

Detta fick till följd att inflytandets villkor förändrades i föreningen. Re-
dan i slutet av 1960-talet satte den nyinstallerade VD:n upp riktlinjerna 
för den ekonomiska och administrativa hanteringen. Kontroll och effekti-
vitet blev ledorden. Genom detta krafttag sökte föreningen få ordning och 
reda i finanserna. Valet av Erik Bergkvist till ordförandeposten blev också 
ett viktigt steg i denna strävan då han tydliggjorde att den ekonomiska 
grundstabiliteten var av högsta prioritet samtidigt som han pekade på 
organisationens brister i relationen mellan huvudstyrelse och sektions-
styrelse. Detta förstärkte den ekonomiska frågans primat över till exempel 
idrottslig mångfald. Hockey och damidrott villkorades och försvann   
sedermera ur föreningsprogrammet. Dessutom kan VD:ns tillkomst ses 
som en försvagning av medlemsinflytandet eftersom den medlemsvalda 
styrelsen delegerade uppgifter och beslut till VD:n. Å andra sidan hade 
medlemmarna fortfarande sista ordet och kunde i teorin avsätta styrelsen. 

Dessa förändringar säger något om det ekonomiska kapitalets förmåga 
att påverka och utmana traditionella värderingar. Föreningsstyrelsen för-
vandlades till en slags bolagsstyrelse och folkrörelsen blev, lite grovt ut-
tryckt, en affärsrörelse. Men om marknadsanpassningen och avamatörise-
ringen innehöll en slags demokratisk försvagning, så fanns även processer 
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som förstärkte demokratin. Medlemsbladet började återutges och inom 
ungdomssektionen förtydligades föreningens bidrag till samhällets med-
borgarfostran (återigen). Det nya i ungdomsidrotten var dels den stora 
omfattningen, dels att disciplineringen blev mer individuell. Det är ung-
domssektionens ordförande under 1980-talet som konkretiserar denna 
process. Ungdomarna skulle tränas hårt om de själva ville. Det var ung-
domarna själva som skulle bestämma villkoren för idrottsutövningen inte 
exempelvis seniorfotbollens strävan efter att skapa A-lagsspelare. Just 
ungdomsfotbollen blev en knäckfråga mot slutet av 1970-talet och början 
av 1980-talet då utslagningen och elitsatsningen diskuterades i föreningen. 
Vilket syfte skulle denna ha och hur skulle föreningen prioritera? Skulle 
det övergripande syftet vara att ungdomarna skulle ha kul (annars la de 
kanske skorna på hyllan) eller skulle syftet vara att få fram ”produkter” 
till seniorverksamheten? Det är svårt att utifrån källmaterialet se om detta 
dilemma löstes på något sätt. Organisationssplittringen blev dock ett svar i 
sig då ungdomarnas verksamhet inte behövde rätta sig efter seniorernas 
direktiv. 

Kraven på sportsliga framgångar och ekonomisk effektivitet förstärktes 
under denna period vilket gjorde dem till svårare motståndare för demo-
kratins processer. I ett längre perspektiv kan vi konstatera att fler idrotts-
grenar än damfotboll och ishockey slopades ur programmet eftersom sek-
tioner för fotboll, bandy, bowling, tennis och ungdom var de enda kvarva-
rande i slutet av 1980-talet. Av dessa var fotbollen dominerande. 

Även om det ideella arbetets förtjänster betonades, framförallt inom 
ungdomssektionen, så ökade möjligheterna att anställa personal. Spelare, 
tränare och män på kontoret anställdes där till exempel spelare som Tho-
mas Nordahl och tränare som Orvar Bergmark, Roy Hodgson och Rolf 
Zetterlund uttryckte idéer om hur hela föreningen skulle skötas och vad 
som så att säga borde prägla föreningsdemokratin. Här vidgades tränarens 
ekonomiska ramar vilket i praktiken ledde till en intensifiering av det 
sportsliga framgångssträvandet. 

Medlemmarnas ideala egenskaper och relationen till medlemmarna kom 
att förändras i grunden från 1960-talet och framåt. Behovet av medlems-
intäkter minskade i den marknadsanpassade föreningen och parallellt med 
detta delvis också behovet av att vara många medlemmar. Detta märktes 
tydligast i att föreningens seniorutbud minskade. För den som ville mo-
tionera och hålla sig i fysisk form efter fyllda 16 år erbjöd ÖSK under 
1980-talet i princip ingen verksamhet (utom möjligtvis bowling). 
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Ur ett längre perspektiv kan, i korthet, förändringsprocesserna från slu-
tet av 1960-talet till slutet av 1980-talet ses som ett byte från ett starkt 
föreningsdemokratiskt ideal i form av medborgarfostran, gemenskap, 
solidaritet mellan sektioner till en ekonomiskt orienterad affärsrörelse. 
Effektivitet, underhållning, yrkefiering av tränare och spelare var de kon-
kreta uttrycken i denna process. Demokratiska processer blev underord-
nade de sportsliga och ekonomiska framgångslogikerna. Detta resone-
mang ska utvecklas i nästa kapitel, som alltså är avhandlingens samman-
fattande analys. 
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KAPITEL 7 

FÖRENINGSDEMOKRATIN OCH STRÄVAN EFTER 
SPORTSLIG OCH EKONOMISK FRAMGÅNG 

Det övergripande syftet med den här studien har varit att på föreningsnivå 
undersöka i vilken utsträckning demokratiska principer har styrt verk-
samheten och huruvida detta har förändrats över tid. Frågan, som i detta 
fall har riktats mot Örebro Sportklubbs verksamhet mellan åren 1908-
1989, har varit hur föreningens strävan efter sportsliga och ekonomiska 
framgångar var förenlig med en demokratisk ambition, i betydelsen delak-
tighet och inflytande för medlemmarna. I detta kapitel sammanfattas och 
diskuteras avhandlingens viktigaste resultat och vad den bidragit med i 
relation till tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en teoretisk diskus-
sion kring villkoren för medlemskapets förändringar. 

Bakgrunden till avhandlingens syftesformulering är att idrottshistoriker 
har skrivit fram idrottsrörelsen som en folkrörelse med allt vad det inne-
bär av att tillhöra ett större samhällsprojekt där medlemmar på olika sätt 
har arbetat självuppoffrande för samhällets bästa med fokus på till exem-
pel nykterhet, rättvisa könsvillkor eller skötsamhet. Detta har bidragit till 
att skapa en demokratisk självbild inom den RF-ledda idrottsrörelsen. 
Kritik har förekommit mot detta sätt att uppfatta idrotten. Den mest träff-
säkra kritiken har formulerats av Eva Olofsson som menar att idrotten 
inte var en folkrörelse, inte heller en massrörelse, utan en mansrörelse.466  

Avhandlingen kan läsas som ett inlägg i denna övergripande debatt som 
handlar om huruvida idrottsrörelsen kan kallas demokratisk. Här under-
söks detta mycket konkret och på föreningsnivå vilket inte gjorts i tidigare 
forskning. Jag var också intresserad av att anlägga ett långt tidsperspektiv 
på frågan. I bakgrunden fanns en undran om hur senare tiders marknads-
anpassning och kommersialisering av (elit)idrott har påverkat folkrörelse-
föreningens demokrati. Jag förväntade mig dessa förändringar framförallt 
från amatörbestämmelsernas slopande 1967 och framåt. Men det visade 
sig att jag skulle behöva revidera dessa förväntningar. 

Marknadsanpassningens långa historia 
Det första resultatet som min studie har visat är att marknadsanpassning-
en i svenskt idrottsliv har en lång historia. En tidig marknadsanpassning 
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kunde märkas redan på 1920-talet då ÖSK bland annat tog över förvalt-
ningen av Eyravallen. Här stärker avhandlingen tidigare forskningsresultat 
av till exempel Torbjörn Andersson och Bill Sund.467 Detta resultat av-
dramatiserar delvis betydelsen av amatörreglernas slopande 1967 vilket en 
del forskare betonat som ett avgörande årtal i svenskt idrottsliv.468 

Det var inte enbart förvaltandet av Eyravallen, vilket i sig skapade ett 
större behov av pengar inom klubben, som drev på dessa förändringar 
utan det fanns tidigt även en strävan efter en framgångsrik (herr)-
seniorfotbollsverksamhet. Framgångsrik ska i detta fall också tolkas som 
en underhållande och därmed publikalstrande fotboll. Ett medel blev att 
försöka skaffa bra tränare och få fotbollsspelarna att ägna mer tid åt trä-
ning. Även om de ekonomiska resurserna var relativt knappa så har av-
handlingen visat på en tidig vilja att satsa särskilda resurser på fotbollen. 
Dessutom hade tennisen tidigt en relativt självständig ekonomisk position 
inom föreningen. Vinstgivande verksamheter gynnades av huvudstyrelsen 
liksom verksamheter med stor ekonomisk potential. 

Marknadsanpassningen och kommersialiseringen är begrepp som ges en 
bred tolkning i avhandlingen. Med Eyravallen tillkom också en ökad eko-
nomisering som förde med sig ett ökat behov av ekonomiskt kunnande. 
Kassörspositionen blev därmed en tung post i styrelsen. Dessa ekonomiska 
och materiella investeringar innehöll en strävan efter en anpassning av 
verksamheten till en tänkt målgrupp, en publik. Vidare började föreningen 
driva caféverksamhet, med exempelvis ekonomisk ersättning till förestån-
daren, och andra typer av icke-idrottsliga företag.  

Dessa marknadsanpassningar ägde tidigt rum inom amatörreglernas 
ramar och utan att klubben tillhörde landets elitfotbollsskikt. Marknads-
anpassningen fick konsekvenser för mindre framgångsrika sektioner inom 
föreningen och därmed för föreningsdemokratin. När sektionen inte pre-
sterade ett positivt ekonomiskt resultat blev denna beroende av de andra 
sektionernas och huvudstyrelsens vinster och solidaritet. Denna omfördel-
ning ifrågasattes primärt inte. Behovet av såväl fler medlemmar som fler 
idrottsgrenar i verksamhetsutbudet var stort under de inledande decenni-
erna. Ett ökat deltagande uppmuntrades. Men under slutet av 1920-talet 
kom denna inställning att förändras. Några sektioner möttes av snävare 
villkor. Boxning och damsektionen användes här som exempel. Utövarna i 
dessa (normavvikande) verksamheter kunde känna sig motarbetade av 
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föreningen. Boxarna bröt sig loss ur ÖSK och damsektionen ströks plöts-
ligt ur programmet. 

Varken damidrott eller boxning hörde samtidigt, milt uttryckt, till RF:s 
och idrottsrörelsens huvudfåra. Idrotten var en rörelse av män, för män. 
Boxningen ansågs våldsam och korrumperad men var likväl populär. 
(Trots att Svenska Boxningsförbundet bildats 1919 intogs inte boxnings-
sporten i RF förrän 1939.) Men, vilket är värt att understryka, tiden kring 
slutet av 1920-talet och början av 1930-talet innebar för en svår ekono-
misk och politisk tid. Under denna period kämpade ÖSK samtidigt med 
ekonomiska svårigheter vilket skapade en vilja att effektivisera organisat-
ionen. Det viktiga här är att detta fick till följd att solidariteten minskade 
och därmed allas inflytande och delaktigheten i föreningen. Det var alltså 
en kombination av normavvikande och generella strukturer som låg 
bakom boxnings- och damsektionens upphörande i ÖSK.  

Marknadsanpassningen kan förstås som ett mål i sig men också som ett 
medel i föreningens strävan efter sportsliga framgångar. Det var genom 
ökade ekonomiska intäkter som sportsliga investeringar kunde göras. De 
sportsliga framgångarna gjorde klubben populär vilket i sin tur bör ha 
lockat medlemmar till klubben. Trots att kommersialiseringen på lång sikt 
alltså riskerade att utmana demokratiska värden, som idrottslig mångfald 
och ett brett verksamhetsutbud, innebar kommersialiseringen också en 
förstärkning av demokratin. Gemenskapen och den sportsliga framgången 
byggde ju delvis på ekonomiska grunder. Den enorma materiella och eko-
nomiska investeringen som Eyravallen innebar blev i praktiken och en 
framgång för föreningsdemokratin. I det egna klubbhuset kunde fester 
hållas och gemenskapen på olika sätt stärkas.  

Marknadsanpassningen kunde med andra ord innebära både för- och 
nackdelar för föreningsdemokratin. Detta resultat påminner om Robert A 
Dahls teoretiska resonemang om den både möjliggörande och begränsande 
relationen mellan marknadsekonomi och samhällsdemokrati på ett mer 
generellt plan.469 

Professionalisering och avamatörisering 

Marknadsanpassningens långa historia leder i sin tur in oss på avhand-
lingens andra huvudresultat. Trots att betydelsen av amatörbestämmelser-
nas slopande inte ska överdrivas, innebar detta att spelreglerna på sport-
fältet förändrades. Det blev tillåtet att betala ut ekonomiska ersättningar 
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till de aktiva vilket i förlängningen kom att skapa en regelrätt arbets-
marknad med arbetsgivare- och arbetstagarrelationer mellan till exempel 
tränare, spelare och styrelser. Nu kan förstås svarta pengar ha fungerat på 
liknande sätt före (och efter) 1967 men uppgifter om detta har ej kunnat 
styrkas i källmaterialet. Kontrakt skrevs och successivt påverkade detta 
också inställningen till klubbgemenskapens betydelse. I jämförelse med 
dansk och norsk idrott var traditionens grepp om svensk idrott dock star-
kare tack vare det tidigare slopandet av amatörreglerna (i Danmark sker 
det inte förrän 1978 och i Norge 1984). Klubbar hade helt enkelt inte 
möjlighet att heltidsanställa en spelartrupp förrän långt senare.  

Att denna kommersialisering och senare tiders professionalisering också 
fick konsekvenser för föreningsdemokratin är ett av avhandlingens vik-
tigaste resultat. Efter 1967 drevs strävan efter ekonomisk effektivitet än 
djupare i föreningen. Inledningsvis tycks det främst ha handlat om att lösa 
en ekonomisk kris. En VD installerades med uppgiften att ta kontrollen 
över utgifterna och sanera ekonomin. Ekonomiska intäkter från lotterier 
och bingo blev sedan allt viktigare samtidigt som ÖSK utnyttjade sitt eget 
reklamvärde mer systematiskt. Intäkterna från medlemsavgifterna kom i 
praktiken att betyda allt mindre för föreningen. Därmed kunde en föränd-
ring i viljan till och behovet av att bli fler medlemmar definitivt identifie-
ras. I stället för klubbkänsla och föreningsgemenskap blev lagandan den 
sammanhållande enheten. Vi-känslans omfång minskade.  

Dessa processer fick konsekvenser för demokratin i den flersektionella 
föreningen. I takt med den allt intensivare marknadiseringen sjönk med-
lemmarnas inflytande samtidigt som VD:n fick allt större inflytande. Hu-
vudtränaren för seniorlaget i fotboll blev till exempel en mycket inflytelse-
rik position med möjlighet att styra stora ekonomiska val och satsningar. 
Dessutom villkorades vissa idrotter ekonomiskt. Damfotbollen fick inte 
belasta övriga föreningsverksamheter ekonomiskt och herrishockeyn fick 
tre år på sig att åter nå högsta serien. Ingendera av verksamheterna ville 
eller lyckades leva upp till dessa villkor vilket resulterade i att de ströks ur 
ÖSK:s verksamhetsprogram. För den motionsutövande ÖSK-aren som 
fyllt 16 år fanns i princip endast bowling kvar att syssla med. Strävan efter 
ekonomisk effektivitet fick med andra ord konsekvenser för deltagandet 
och inflytandet i föreningen. 

Men den ökade affärsmässigheten hade sin interna motrörelse i ung-
domssektionen. Här betonades vikten av glädje och hängivenhet för att 
ungdomar skulle vilja ägna sig åt idrott. Inom ungdomssektionen ansåg 
man att varken vuxna i allmänhet eller seniorfotbollen i synnerhet skulle 
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sätta villkoren för ungdomsidrottens innehåll utan det var ungdomarnas 
egna motiv som skulle styra innehållet i sporten. Målet att vinna serier 
eller få fram A-lagsspelare var ointressanta. Istället betonades betydelsen 
av att skapa självförtroende, självtillit och gemenskap. Tydligast markera-
des denna inställning av Peter Beijer som under 1980-talet var ordförande 
i ungdomssektionen. Även bandysektionen var kritiskt inställd till senior-
fotbollens ökade dominans. Dessa påvisade motrörelser till professiona-
lisering och marknadisering ifrågasätter det starka fokus på professiona-
lisering som dominerat tidigare forskning och dess riktning mot ett förut-
bestämt mål, professionalism. Professionaliseringsbegreppet riskerar helt 
enkelt att styra analysen i en förutbestämd riktning men slutdestinationen 
i dessa processer var inte given. Därmed inte sagt att alla ”professionella” 
idrottsföreningar såg likadana ut eller ens såg på sportslig framgång på 
liknande sätt.470 Variationer fanns och finns vilket sammantaget, menar 
jag, gör det mer relevant att avstå från professionaliseringsbegreppet till 
förmån för avamatöriseringsbegreppet. Avamatöriseringen bär inte på en 
inneboende destination och skapar på så sätt inte en linjär analys av det 
historiska händelseförloppet. Detta gäller framförallt vid studier av fler-
sektionella föreningars verksamheter då det var långt ifrån hela föreningen 
som kom att professionaliseras. 

Det omgivande samhället och slumpen 
Slutsatsen, att de ekonomiska förutsättningarna för professionaliseringen 
inte fanns 1967, rymmer vid närmare granskning ett antagande om det 
omgivande samhällets betydelse för föreningsidrottens verksamhet. Det 
var ju från omgivningarna intäkterna hämtades. Detta leder i sin tur in oss 
på avhandlingens tredje huvudpoäng, betydelsen av den historiska kon-
texten för de föreningsdemokratiska villkoren. Avhandlingen har visat att 
samhälleliga strukturer och mer slumpmässiga händelser kunde bli avgö-
rande för föreningslivet. 

Före andra världskriget var den kommunala inställningen till idrotten 
minst sagt njugg. Men efter kriget växte lokalpolitikens möjligheter och 
vilja att finansiera det lokala idrotts- och friluftslivet. Flertalet anläggning-
ar byggdes och kring Eyravallen uppstod ett idrottsligt miniatyrsamhälle. 
Det var således i ett blomstrande lokalsamhälle som sedan ÖSK under 
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1950- och 1960-talet skördade sina sportsliga framgångar. Här stärker 
avhandlingens resultat bland annat Paul Sjöbloms forskning.471 

Men struktur och slump kunde gå hand i hand. Detta nyanserar tidigare 
forskningsresultat. Avhandlingen har tagit upp fler exempel på hur mer 
generella samhällsförändringar påverkade föreningslivet i ÖSK. Tidigare 
forskning har visat att organiseringsvågen kring 1916-17 drog fram på 
bred front i samhället. Då ökade också ÖSK sitt medlemsantal. Att Eyra-
vallen byggdes med nödhjälpsarbetare framstår också som ett tidstypiskt 
uttryck. Åren kring 1923 satsades stora summor pengar på just nödhjälps-
arbete. Nämnas kan också själva föreningsformens innehåll där den repre-
sentativa demokratimodellen utnyttjades. Varje medlem ägde en röst vid 
årsmötet vilket var kutym i de flesta så kallade folkrörelseföreningar. 

Men även slumpen hade betydelse. ÖSK bildades kanske främst av att 
Karl T Graflund blev besviken på IFK Örebro och bröt sig ur denna före-
ning. Eyravallens tillblivelse tycks också ha innehållit en stor portion 
slump. Att de omaka politikerna Adolf Lindgren (högerns riksdagsman) 
och socialdemokraten Harald Åkerberg plötsligt hamnade i samma klubb 
är svårförklarligt. Duon blev svårstoppad vilket gynnade ÖSK i slutändan.  

Förändringarna inom föreningen förstås kanske bäst med hjälp av den 
historiska kontexten. Högkonjunkturen under 1950- och 1960-talet bi-
drog till utbyggnaden av den offentliga sektorn och stärkte generellt till-
tron till den socialdemokratiska politiken. Men 1970-talets ekonomiska 
kriser, som skapade arbetslöshet, oro och vikande konjunkturer, kom att 
förändra denna bild. Staten ansågs vara alltför omhändertagande och en 
marknadsanpassning av den offentliga välfärden framskrevs som prob-
lemets lösning. Det är i kölvattnet av dessa processer som även de ideella 
föreningarnas marknadsanpassning ska förstås. När dessutom publiken 
svek blev marknadsalternativens intäkter livsnödvändiga för landets stora 
idrottsföreningar. Den ideella föreningen blev på detta sätt allt mer likt ett 
företag. Slutpunkten för denna process var också företagets självbild vilket 
framkom i seniorfotbollens skrift från år 1989 där (den nya) föreningen 
såg sig som en företagspartner i underhållningsbranschen. Kontrasten till 
ungdomssektionens självbild var stor vilket delvis låg till grund för splitt-
ringen av föreningen i separata juridiska personer i slutet av 1980-talet. 
Splittringen var ingalunda en slump utan flera flersektionella föreningar 
genomgick denna förändring under 1980-talet. 
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Historien hade dock kunnat se mycket annorlunda ut. Vad hade till ex-
empel hänt om inte Karl T Graflund tagit initiativ till ÖSK:s bildande? 
Vad hade hänt om Lindgren och Åkerberg inte lämnat sina skilda politiska 
åsikter åt sidan till förmån för sina engagemang för ÖSK? Vad hade hänt 
om ishockeyherrarna åter lyckats ta steget upp i högsta serien i början av 
1970-talet och tillsammans med bandyn fortsatt tillhöra landets ledande 
klubbar? Hur hade detta påverkat legitimiteten i seniorfotbollens sats-
ningar? Eller, om dessa fotbollsherrar inte bara hade åkt ur Allsvenskan 
utan också den nästhögsta serien under 1980-talet? Hade verkligen sats-
ningarna kunnat motiveras då? Som jag ser det är det viktigt att ställa de 
mer strukturella förändringarna i kontrast till de mer tillfälliga. Det blir då 
tydligt att historiens gång och dess processer är långt ifrån självklara.  

Föreningsdemokratin och den manliga dominansen 
Hur hade idrotten utvecklats om den i första hand utövats av kvinnor och 
skapats för kvinnor? För att förstå idrott och sport är det centralt att be-
lysa den manliga dominansen och de villkor denna skapade för förenings-
demokratin. Den representativa demokratimodellen möjliggjorde för en 
enda man att bli dominerande – på ett demokratiskt tillvägagångssätt! 
Detta kan förstås tolkas som ett demokratiskt dilemma. I ÖSK:s fall var 
Graflund ordförande i nästan ett halvt sekel vilket i praktiken medförde 
att han stod bakom varje föreningsbeslut fram till slutet av 1950-talet. 
Omsättningen på övriga styrelsepositioner var betydligt högre. Trots den 
horisontella ambitionen med representativitetsmodellen och införandet av 
separata sektioner fanns alltså utrymme för en vertikal styrform, för att 
tala med Paul Christesen.472 Å andra sidan hade medlemmarna dock hela 
tiden sista ordet vid årsmötet vilket gjorde att den representativa demokra-
tin aldrig övergavs helt och hållet.  

Graflunds dominerande position var ett uttryck för en manlig domi-
nans. På denna punkt styrker avhandlingen tidigare forsknings resultat.473 
Alltifrån politiska partier till lokala idrottsföreningar innehåller exempel 
på enskilda män med långa ordförandeskap. Socialdemokraternas Harald 
Aronsson var en och Malmö FF:s Eric Persson en annan. Dessa patriarkers 
eller pampars ledarskap gavs legitimitet via det representativa demokrati-
styret. De valdes av medlemmarna och medlemmarna ville med andra ord 
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bli styrda av en dominant ledare. Detta upplevdes inte som ett demokra-
tiskt problem.  

Att ett manligt kollektiv skapar en intern hierarki är inget nytt forsk-
ningsresultat.474 Det är inte heller ett nytt resultat att detta kollektiv skap-
ar och upprätthåller gränser gentemot avvikande identiteter.475 Avhand-
lingens bidrag kan med andra ord ses som ytterligare ett empiriskt exem-
pel på hur manlig dominans tagit sig uttryck och upprätthållits. Efter 
1917, då Greta Adrian som första kvinna invaldes i föreningen, ökade 
antalet kvinnliga medlemmar. Kvinnors deltagande kom också att kanali-
seras via en egen sektion ”Sektionen för kvinnlig idrott”. Deltagandet 
ökade å ena sidan det demokratiska omfånget i föreningen. Å andra sidan 
framkom en del exempel på att inkluderingen var av exkluderande karak-
tär. Eyravallen hade inte omklädningsrum för kvinnor och deras tränings-
tider var obekväma (tidiga mornar eller sena kvällar). Trots detta hade 
ÖSK under 1920- och 1930-talet flera framgångsrika kvinnor i bland an-
nat friidrott. Under 1950-talet vanns även SM-guld i konståkning av Karin 
Åslund.  

När kraven på ekonomisk effektivitet ökade under den senare delen av 
undersökningsperioden innebar detta i praktiken att kvinnliga idrottsutö-
vare fick söka sig till andra föreningar. I slutet av 1960-talet var knappt en 
procent (1 %) av medlemmarna kvinnor (13 st av ca 1100 st). Intern kri-
tik förekom och ÖSK-medlemmen och skribenten Rolf Sund beskrev till 
exempel ÖSK som ett förbaskat manssamhälle. Betyder då detta att före-
ningsdemokratin var satt ur spel? Om definitionen av demokrati kräver 
lika villkor för deltagande och inflytande så framstår förstås ÖSK:s in-
terndemokrati som problematisk. Å andra sidan behöver inte en jämn 
könsfördelning eller en positiv inställning till att få in kvinnor per se be-
tyda att föreningen blir mer demokratisk. Rolf Sund menade till exempel 
att kvinnors närvaro skapade ’charm’ vilket kan uppfattas som mer stig-
matiserande än demokratiserande. Än idag har emellertid den RF-ledda 
idrotten stora utmaningar framför sig om organisationen ska leva upp till 
sina demokratiska ideal. Forskning har visat att idrotten är könsstereoty-
piserande och samtidigt reproducerar fördomsfulla föreställningar om 
avvikande sexualitet och etnicitet.476 

                                                        
474 Jfr Bourdieu (1999a). 
475 Se t ex Burstyn (1999), Fraser (2003) och (2007). 
476 Se exv Fundberg (2003), Olofsson (1989) och Tolvhed (2008). 
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Dessa markeringar är viktiga att ha i åtanke vid en diskussion av idrot-
ten som en demokratisk folkrörelse. I den enskilda föreningen fanns vissa 
som gynnades mer än andra. Vissa tillhörde med andra ord ”folket” i det 
demokratiska folkstyret vilket i sin tur gav dem både ekonomiska och 
sociala fördelar gentemot de avvikande identiteterna. Det var inte heller 
enbart kvinnor som var normavvikande vilket berörts ovan. Sporters po-
pularitet och betydelsen av eventuell framgång i dessa sporter (framförallt 
herrfotboll) fick konsekvenser för demokratin i föreningen. Satsningar 
kom att påverka andra delar av föreningslivet. I korthet tycks öppenheten 
för mångfald och allas rätt att delta ha varit som störst under 1910-talet 
inom föreningen. Då fanns emellertid inte så många andra föreningar i 
staden Örebro. 

Föreningens förmåga eller vilja att inkludera förändrades alltså trots att 
den manliga herrfotbollens dominerande position kan ses som oförändrad 
över tid. Ett annat område där sega strukturer också rådde rör själva vil-
jan att bli bättre och att vinna. 

Självförbättring och självrannsakan 
Det femte resultatet jag vill lyfta fram handlar alltså om idrottsföreningens 
och idrottsutövarens mer eller mindre eviga vilja att vinna och bli bättre. 
Begreppet illusio har här lånats av Bourdieu för att belysa tron på och 
uppfattningen om detta som något viktigt.477 Liksom i övriga resultat skär 
den manliga dominansen och idrottens könsuppdelning även in i detta 
resultat. Det är egentligen kanske inte så förvånande att idrotten fick en så 
stark manlig och könsuppdelad prägel. Männen riskerade att förlora stor 
mängd prestige vid en eventuell förlust mot en kvinnlig deltagare. Men 
denna manliga vilja till självförbättring (och ett undvikande av förnedring) 
kan också förstås i ljuset av den moderna sportens ursprung vid engelska 
public schools. Dessa manliga ungdomsskolor syftade till att fostra unga 
män som kunde axla det brittiska imperiet. I sin svenska tappning fick 
sedan Viktor Balcks idrottssyn stort genomslag där idrotten skulle skapa 
goda medborgare (och dugliga soldater) som älskade sitt fosterland och 
höll sig i fysisk form året runt. 

Men både kvinnor och män hyste tilltro till betydelsen av att utvecklas 
som idrottsutövare. Att sköta om sin kropp och på detta sätt visa sitt id-
rottsliga föredöme som samhällsmedborgare var också av värde under den 
tidigare undersökningsperioden. Den sportsliga framgången ska här inte 
                                                        
477 Bourdieu (2000) 
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enbart förstås som en seger utan kunde också innebära ett fullföljande av 
till exempel ett 60 kilometerslopp på skidor i töväder och blåst. Kämpa-
insatser värdesattes.  

När sportfältets deltagare förlorar illusio, när dessa till exempel inte 
längre tycker det är kul eller viktigt att idrotta eller kämpa, slutar de helt 
enkelt idrotta. Denna vilja att bli bättre var en könsöverskridande, indivi-
duell och kollektiv strävan. Individuella prestationer lyftes hela tiden fram 
samtidigt som kollektivets och gemenskapens betydelse betonades. Viljan 
att bli bättre balanserades med risken att överdriva träningen. Samtidigt 
fick inte tävlingen och en eventuell seger äventyra denna sportfältets illus-
io. Tävlingshets skulle undvikas och vinnaren skulle uppträda sportsligt. 
Detta var viktigt inte minst för att bevara fältets samhälleliga legitimitet. 

Illusio eller självförbättringens ideal innebar också ett långsiktigt fost-
rande av idrottsdeltagarna. Sportsliga framgångar och motgångar var 
endast temporära tillstånd som skulle sporra deltagaren till nya fram-
gångar. Detta gällde individen, laget och hela föreningen. Vid ekonomiskt 
svåra tider sökte föreningen sluta sina band, rannsaka sig själva och för-
söka komma stärkta ur krisen. Strävan efter framgång försiggicks alltså 
både sportsligt och organisatoriskt. Ledamöter och aktiva skulle kämpa 
för föreningens bästa och dess framgång. 

Är då illusio och tron på självförbättring ett tidlöst ideal inom idrotten? 
Ja, delvis. Viljan att lägga ned hundratals träningstimmar bör ha bottnat i 
en stark tilltro till och glädje i idrottens innehåll. Å andra sidan förändras 
illusio delvis av samhällets syn på idrottens funktion eller också av föränd-
ringar på ett mer individuellt plan. Det fosterländska syftet med idrotten 
försvann till exempel. Idag idrottar vi med andra ord inte för att bli goda 
soldater (även om de som vill bli soldater förmodligen hårdtränar). I av-
handlingen framkommer också en viss förändring av viljan att bli bättre 
bland en del seniorfotbollsspelare. Det var Thomas Nordahl som under 
1970-talet förde fram kritik mot viljelösa medspelare i medlemstidningen. 
Nordahl ansåg att många spelare var nöjda enbart genom att ha kommit 
till föreningen och tecknat kontrakt med ÖSK. Viljan att utvecklas sakna-
des menade Nordahl. Var detta ett uttryck för att deltagarna främst spe-
lade fotboll för pengarnas skull och inte för det idrottsliga egenvärdet? 
Frågan är förstås svår att svara på. Kommersialiseringen kan också skärpa 
betydelsen av sportsliga segrar då inte bara idrottsliga utan även ekono-
miska kapital sattes på spel. Tron på det idrottsliga egenvärdet (själva 
konkurrenskoden och tävlingslogiken) måste dock finnas kvar, om vi ska 
tro på Bourdieus fältteori, annars förlorar sportfältet sin relativa själv-
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ständighet och försvinner in i en renodlad underhållningsbransch och blir 
som vilken konsumtionsvara som helst: en film, en teater, en bok. 

Förändringarna av föreningsdemokratins omfång 
Vad lär oss då dessa resultat om demokratins förändrade villkor i sportslig 
och ekonomisk framgångssträvan? För det första att demokrati är ett 
mångtydigt begrepp men att det, inte minst i RF:s egen användning, ofta 
framstår som oproblematiskt. Det finns all anledning att anta att den 
svenska idrottsmodellen (precis som demokratin i stort) utgick från en 
identitetsnorm där avvikande uttryck inte uppmuntrades. I ÖSK:s fall 
uttrycktes detta genom att framförallt de manliga lagsporterna kom att 
bilda norm. 

Att balansen mellan politik, ekonomi, organisatorisk framgång och de-
mokrati förändras över tid är ingen ny iakttagelse.478 Frågan jag ställer är: 
Varför är en snävare föreningsdemokrati ett demokratiskt problem? När-
mare bestämt ska förändringarna av medlemskapets omfång analyseras.  

Robert A Dahl ställer frågan om vilka människor som ingår i folket 
(demos) och hur långt dess auktoritet sträcker sig.479 Kopplat till ett före-
ningssammanhang måste vi nu skilja på medlemskapet, alltså summan av 
alla medlemmar i föreningen, och föreningens demos – de medlemmar 
som ägde det reella eller informella inflytandet i föreningen. I teorin kan 
demos och medlemskapet vara ett och samma men i praktiken tycks så 
sällan vara fallet. Två övergripande frågor kan formuleras: Vilka med-
lemmar ingick i föreningens demos? Vilket omfång hade demos kontroll 
och auktoritet? Med andra ord: När är det demokratiskt berättigat att 
demos avgränsar medlemskapet i en förening genom att till exempel ute-
sluta vissa idrottsgrenar och dess utövare?  

Dahl ägnar stort utrymme åt frågan och här ska endast en avslutande 
diskussion föras. Föreningens demos, vi kan säga dess huvudstyrelse för 
enkelhetens skull, fattade i ÖSK:s fall ett beslut om att villkora ishockey-
sektionens och damfotbollens verksamheter i föreningen. Det var med-
lemmarna som hade placerat och så att säga skapat huvudstyrelsen genom 
att välja ledamöterna vilka i sin tur fattade beslut som drabbade dem som 
valt dem. Här ligger det demokratiska problemet. Vilka möjligheter hade 
medlemmarna att påverka beslutet? Vilket inflytande, enkelt uttryck, hade 
årsmötet i relation till det ekonomiska argumentet? Ja, onekligen lydde 

                                                        
478 Jfr t ex Habermas (1996). 
479 Dahl (2002) s. 186. 
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redan årsmötet under det ekonomiska hotet. Demos beslut kom på detta 
sätt att avgränsa medlemskapets innehåll. Den teoretiska frågan är istället 
om slopandet var en odemokratisk handling?  

Demos stiftade regler som band fler än dem själva. Problemet bottnar 
också i att medlemmarna inte lämnade föreningen helt frivilligt utan drab-
bades av att denna nystiftade regel villkorade hennes eller hans inflytande 
och delaktighet i föreningen. Det hade inte varit samma omfång på pro-
blemet om huvudstyrelsen stiftat regler som enbart tillämpats på huvud-
styrelsens ledamöter. Vilka möjligheter fanns för medlemmarna att ändra 
dessa spelregler? Ishockeyherrarna och fotbollsdamerna tycks inte ha kun-
nat påverka huvudstyrelsens regelsättning. Däremot ägde ungdomssekt-
ionen en viss auktoritet och möjlighet att påverka de regler som huvudsty-
relsen försökte lägga på ungdomsverksamheten. 

Dahl ställer sedan frågan om det finns kriterier med vilkas hjälp ute-
slutning kan berättigas.480 Här kan vi tänka oss att medlemmars skötsam-
het hade betydelse men de ovan nämnda uteslutningarna motiverades i 
den ekonomiska effektivitetens namn. Detta blev därmed ett informellt 
medlemskriterium. Demos kompetens eller kunskapsnivå blir här viktig i 
Dahls resonemang. Uteslutningen hade inte blivit ett demokratiskt pro-
blem om medlemmarna självmant eller frivilligt slutat i föreningen.  

Beroende på hur avgränsat vi definierar det demokratiska idealet kan 
slopandet antingen vara berättigat eller ej. Med hjälp av Dahl kan minst 
två nivåer av föreningsdemokratins villkor urskiljas. En förening kan för 
det första vara demokratisk i förhållande till sitt eget demos. För det andra 
kan föreningen ha ett bredare demokratiskt omfång och vara demokratisk 
i förhållande till alla sina medlemmar. Det kräver dock mer forskning för 
att kunna hävda att den förstnämnda demokratin gäller den affärsmässiga 
föreningen och den andra den mer folkrörelsebaserade föreningen. 

Vi kan dock konstatera att när medlemmarna valde att bli represente-
rade av en huvudstyrelse och sektionsstyrelse så överlämnade samtidigt 
medlemmarna en uteslutningsrätt till styrelsen där denna gavs inflytande 
att bestämma om och i så fall vilka av dessa röstande medlemmar som 
skulle vara att betrakta som just medlemmar. Årsmötesvalet kunde med 
andra ord få ödesdigra konsekvenser för vissa medlemmar och omvänt 
fördelaktiga konsekvenser för andra delar av medlemskapet.  

Demokratin är alltid full av motsägelser. En viktig slutsats är att vara 
vaksam på vad benämningen ’demokratisk’ betyder i närmare mening. Till 

                                                        
480 Dahl (2002) s. 188. 
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stora delar fungerar benämningen normativt, retoriskt och övertygande 
vilket i sin tur riskerar att legitimera en odemokratisk praktik. Demokra-
tin måste alltid försvaras och upprätthållas för att vara aktiv och levande i 
en förening eller organisation. Ett ekonomisk hot mot till exempel en viss 
del av föreningen eller dess mångfald kan vara samma kraft som möjliggör 
en demokratisk fördjupning inom ett annat område av föreningen. Detta 
skapar alltid en svår ekvation för den enskilda föreningen. I ÖSK:s fall 
blev den typ av demokrati som kunde ligga till grund för sportslig fram-
gång och ekonomisk effektivitet i förlängningen delvis en vinnare samti-
digt som vissa demokratiska värden kom att mötas av allt trängre villkor. 
Å andra sidan kunde ekonomiska hot utnyttjas av ungdomssektionen till 
en fördjupning av föreningsdemokratin i fråga om allas rätt att deltaga. 
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ENGLISH SUMMARY 

The aim of this dissertation is to study the conditions of and changes in 
associative democracy processes at club level. One sports club is studied, 
Örebro Sportklubb (ÖSK), from its foundation in 1908 up to 1989. The 
main sources are club minutes, member magazines and annual reports. 
Associative democracy was important for the club and its members’ activi-
ties. Striving for economic effectiveness and sporting success was also im-
portant, which in fact sometimes overshadowed the democracy ideals. 
Democracy, and its twofold relation to sport and economy processes, is 
thus the main problem area of the study. Against this background, the 
specific research question is how aspirations for economic effectiveness 
and sporting success influenced the democracy processes in ÖSK between 
1908 and 1989. 

What, then, is democracy in its associative forms, and how do I use the 
concept? Of course, democracy in general has meant different things to 
different people at different times and in different places. Democracy is an 
ideology that for example determines the purpose of government and the 
role this should play in a society or sports club. The term contains a nor-
mative ideal, but can also be understood as an institutional rule. In this 
study I use it in a more practical, non-normative sense. Drawing inspirat-
ion from Robert A Dahl’s research, the understanding of democracy is 
conceptualised as four dimensional. Firstly, its institutional dimension is 
illuminated and formulated as a model of representation amongst the 
members. This means that every member has the right to vote at the club’s 
annual meeting. Dahl calls this dimension a voting equality. As every club 
in The Swedish Sports Confederation is governed by this representative 
principle, this theoretical dimension also suits the empirical material well. 
Consequently, the representative ideal shaped a democratic equality 
amongst the club’s members. A board was chosen by means of a voting 
process, which, in turn, ruled the club. In this context, the board was also 
legitimised by the club members. Every member of the board was chosen 
for a one or two year period of engagement. From the very beginning the 
club was linked to the RF through a district or specific sports organisation 
(distrikts- or specialidrottsförbund), for example The Swedish Football 
Association. These organisations were in turn allowed to vote at the RF´s 
annual meeting. This resulted in a comprehensive national “umbrella or-
ganisation”, where local members were able to influence sports politics at 
a national level through the electoral system. 
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This influence leads us to the second and third dimensions of the de-
mocracy process. As both Dahl and the RF put it, members should have 
the right to participate and be included in the assembly’s activities. This 
democratic ideal teaches us that no-one, irrespective of gender, ethnicity or 
social class, should or could be excluded from participating in sports acti-
vities. This ideal of a ‘sports for all’ helped the RF in its economic relat-
ions with the Swedish Government in general and the Social Democratic 
Party in particular. In 1913 the RF was awarded an annual grant by the 
Swedish state, which strengthened the hegemonic position of the organi-
sation at the national level. The RF and its local clubs and members were 
then expected to contribute to societal democracy in general. More speci-
fically, the ‘school’ of associative democracy was expected to foster a fit, 
healthy and strong adolescent or citizen, which positioned the local volun-
tary sports club in a broader societal project or social democratic pro-
gramme. Theoretically and empirically, the concepts of participation and 
inclusion overlapped. Members who participated were included in the 
club’s community without question, and members who performed best 
contributed to and designed the ideal characteristics of a team member. 
More specifically, the ideal club member was expected to remain  fit all 
the year round and act as a real gentleman. In the 1910s this member ideal 
also had a patriotic dimension, which then disappeared in the 1930s.  

The member ideal had masculine undertones. Women did take part in 
sport, though, and in 1917 the first female ÖSK member was elected. 
However, women were included in an exclusionary way. Women´s sports 
were not as popular as men´s, and there were more restrictions on wo-
men’s participation. For example, women were offered workouts in the 
early mornings or late at night, and when ÖSK built its own arena (Eyra-
vallen) in 1923 no female dressing rooms were provided. At the other end 
of the so-called ideal normative identity spectrum, senior male team sports 
in general and male senior soccer in particular were the most popular and 
recognised sports. This dominating position was expressed in different, 
recurring profits. For example, a football coach was employed for some 
months in the early 1920s in order to help the team perform better. In 
theory, a successful soccer team could attract more spectators to the Eyra-
vallen arena and, in turn, increase the club’s income. Despite its ambition 
to succeed, it was not until 1958 that ÖSK won promotion to the highest 
football division. In the same year the longstanding chairman, Karl T. 
Graflund, resigned due to illness. From 1908 to the end of the 1950s Graf-
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lund had supported every board decision, and his withdrawal resulted in 
the loss of the most influential man in ÖSK´s history. 

By this time (from 1908 until 1967) Swedish sports were ruled by an 
amateur logic. This meant that a player could not earn money from sport 
until the end of the 1960s. Hereafter, a more intense commercialisation 
took place in the sporting field. Contextually, the western hemisphere 
faced economic crises in the late 1960s and early 1970s, which also affec-
ted ÖSK´s economy. As the club was in crisis an Executive Director was 
employed in 1969 to solve the organisation’s most critical economic pro-
blems. As a new power position, the Executive Director changed the in-
fluential balance in the club in a radical way. Succinctly, positions connec-
ted to the economic logic had more influence in the association.  

Striving for economic effectiveness became increasingly important. La-
ter on, in the 1980s, the club also employed a marketer. His main concern 
was to make money for the club in its endeavours for sporting success. 
The money had to be used immediately, however, due to significant incre-
ases in the club´s expenses. During the 1970s and the 1980s ÖSK signed 
contracts with foreign football coaches and its senior football players 
became semi-professional. The soccer section acquired more financial and 
other resources, which meant that the former voluntary, poly- sectional or 
umbrella association increasingly became a business orientated football 
company.  

The shift from an amateur- to a more commercialised logic in the late 
1960s and onwards was a complex process, i.e. the club as a whole did 
not experience an increased economisation, although, the process did 
gradually change some central aspects of the club´s self-image. Voluntary 
ideals and altruistic engagement were replaced by ideals of economic ef-
fectiveness and professionalisation. Only the most profitable sports were 
retained by the club. Thus, ice hockey and women’s soccer were excluded 
from ÖSK´s activities. The business-orientated association could simply 
not afford this diversity, i.e. the economic processes after 1967 led to a 
narrowing of the conditions of participation and inclusion in the club. The 
changes were most apparent in the senior soccer section.  

But the youth section of ÖSK took notice of these losses of democratic 
values, argued against them and stressed the intrinsic values of sport. In 
other words, the abandonment of the amateur rules in 1967 sharpened the 
conflict between senior and youth sports in ÖSK. On the one hand the 
club needed a successful senior soccer team, because it was argued that 
this would lead to an increased income from sponsors, spectators and so 
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on. According to senior soccer coach Tord Grip, the youth section was 
expected to produce at least one senior player per year. The youth section, 
on the other hand, argued that youth soccer should first and foremost be 
fun, and secondly develop the self-consciousness and confidence of its 
participators. Youth leaders argued that youth sports should not be elitist 
or exclusive, but should intensify the traditional ideal of a ‘sport for all’. 
Every child or adolescent was welcome to take part in the activities of the 
youth section. The senior soccer team was powered by an opposite ideal, 
where only the best players could take part and influence the activity. This 
conflict created a democratic dilemma, which was not solved until the late 
1980s, when the club´s soccer, youth, bowling, bandy and tennis sections 
were split into five separate juridical entities, or self-governed associations. 

So far, I have summarised three of the four dimensions of the concept of 
associative democracy. Democracy can, in fact, be conceptualised in a 
number of ways. Over the last three or four hundred years, philosophers 
and political thinkers have discussed the question of what democracy is, or 
should be, who should be recognised as a citizen, or included or excluded 
in demos, and how society´s resources should be (re-)distributed in order 
to establish equity and justice in society.  

Before discussing the fourth criteria or dimension of my use of the de-
mocracy concept, I should make it clear that, from this point of view asso-
ciative democracy as a concept appears very limited, in that its ambition is 
primarily to understand the everyday life of a voluntary sports club and 
the changes it underwent over time.  

What about the fourth dimension of democracy, then? Dahl calls this 
the gaining of enlightened understandings. This means that each member 
should have gained (and has the right to gain) a certain level of know-
ledge. As a democratic criterion it means that members who possess the 
most valuable knowledge at any given time also tend to be the most in-
fluential in the club. The fourth dimension  thus overlaps with the dimens-
ions of participation and inclusion. One example can be discussed here. As 
already mentioned, the soccer coach gained a lot of influence through his 
soccer knowledge. This trend was identified as early as the 1920s. Both his 
knowledge and influence increased over time. In the 1980s, a lot of money 
was spent on the coach (in wages), on those players the trainer wanted to 
buy, on miscellaneous training equipment, on better winter training con-
ditions (such as a new football ground) etcetera. These investments were 
legitimised by the club’s competitive logic and the its strivings for sporting 
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success. Therefore, economic effectiveness and success were means and not 
ends.  

The increased power of the coach in the club also resulted in a changed 
balance of the democratic content. In short, more money was spent on 
soccer and less money was invested in other sports, such as bandy or ten-
nis. Albeit informally, ÖSK became a professional soccer club during the 
1970s and early 1980s. 

                         *** 

From a theoretical democracy perspective, the concepts of representation, 
participation, inclusion and level of knowledge have helped me to clarify 
the abstract concept of democracy. In order to understand the logic of the 
club’s economic and sporting endeavours, I turned to the field of sport 
management and to the French philosopher Pierre Bourdieu and his con-
cepts of field, field specific capital and illusion. These provided me with 
the tools with which to understand the democratic processes in relation to 
the economic and sporting efforts. 

The dissertation covers a time period of 80 or so years, during which 
the club underwent fundamental changes, as did Swedish society. How 
this context and its processes influenced club democracy has also been an 
important area of study.  

During the first half of the 20th century, Sweden was one of the most 
impoverished countries in Europe. Between the 1930s and the 1970s the 
Swedish Social Democratic Party (SAP) formed a society on the basis of 
what is known as the “Swedish Model”. Here, the state took comprehen-
sive responsibility for its citizens which, for example, led to a wide nation-
alisation of companies and a monopolisation of markets. Progressive taxes 
reduced the income gap between workers and companies. Economic and 
political reforms, aimed at reducing class differences, redistributed resour-
ces through an advanced system of social insurance, school and day care 
reforms, regulated working hours, holidays as well as the right to strike. 
The sum of these political ideas, initially known as the People´s Home 
(Folkhemmet), reached a peak in the 1950s and 60s. For many politicians, 
the economic crises of the 60s and 70s struck them as a bolt from the blue. 

As the historian Tony Judt has made clear, the building of a welfare 
state was not a unique Swedish concern. Many of the post-war western 
allies experienced the expansion of state politics. As Judt puts it, the key 
word at the time was planning. However, the oil crisis highlighted the 
vulnerability of state governed politics, and economies across Western 
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Europe rapidly stagnated. For the first time in many years the SAP faced 
the political challenge of unemployment. An increase in taxes turned out 
to be in vain. Instead, a marketisation of state governed companies was 
preferred as a way of reshaping society. The politics of planning was 
transformed into a politics of economic effectiveness. Monopolies deve-
loped into free markets. Western society thus underwent a fundamental 
change that affected all levels of the traditional welfare state. 

Sports organisations were not unaffected by these structural and 
psychological changes. Efforts aimed at economic effectiveness and alter-
native earnings from for example bingo, lotteries, cafes, snack bars etce-
tera, became commonplace in ÖSK in the 1970s. This ‘marketisation pro-
cess’ challenged the democratic processes in a more fundamental way than 
before. To use Bourdieu’s terms, organisational actions were now more 
linked to the economic logic of the sports field than to traditional or sym-
bolic logic. Some clubs understood this economic turn sooner than others. 
Sports historians and sport sociologists have described this process as a 
professionalisation and commercialisation process. But the club as a whole 
(the youth section, for example) did not travel down the marketisation 
lane. In contrast to this rather linear historical understanding, I have un-
derstood the economic process as one of de-amateurisation. This per-
spective highlights that the consequences of marketisation were not evi-
dent in every section of the club. The bandy and youth sections of ÖSK, 
for example, did not have the same facilities as the soccer section. The-
oretically, I have argued that the endpoint of a de-amateurisation process 
is less apparent than the destination of a professionalisation process.  

On the one hand, social structures fixed the frame for historical changes 
at a local level. The sports club was dependent on the local municipality. 
On the other hand, the historical context carried inherent opportunity and 
risk. Before the Second World War local authorities paid no or little at-
tention to sporting activities in general. It was not a coincidence that the 
wealthy periods of the 1950s and 60s coincided with the most successful 
era of ÖSK. By then the municipality had financed the creation of sports 
fields, swimming pools and other recreational facilities in and around the 
city of Örebro. These investments were primarily expected to stimulate 
and activate adolescents or common exercisers in general terms, but also 
provided opportunities for elite athletes and their activities.  

After winning the Swedish Championships in handball (in 1951, 1956 
and 1957), bowling (1955) and bandy (1955, 1957 and 1958) ÖSK 
became the most popular sports club in Örebro. In the 1960s, when the 
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Swedish welfare state reached its peak, the club’s soccer and ice hockey 
teams played in the highest divisions and the club had over a thousand 
members. The sporting successes spanned from masculine team sports to 
individual female figure skating. The club became known throughout 
Sweden, and the city of Örebro became synonymous with ÖSK.  

The diversity of the sporting successes in the 1950s and 60s reveals the 
intrinsic relation between local (sports) politics and the conditions of asso-
ciative democracy. After the economic crisis of the 1970s, only the soccer, 
bandy, bowling, tennis and youth sections remained in ÖSK. Democratic 
diversity was abandoned in the times of economic effectiveness. This eco-
nomisation also affected members’ influence, as mentioned above. In 1978 
the soccer team was relegated from the first division, which, once again, 
initiated an economic investment aimed at recapturing first division status. 
For example, Roy Hodgson and Stuart Baxter signed contracts with ÖSK 
but brought little success to the soccer section. Voices for an organisation-
al split were heard. It was argued that this would be the most effective 
way of organising voluntary sports. In the late 1980s the split became a 
reality. In this way, a more horizontal association was shaped, although 
diversity was, in a democratic sense, abandoned. In Hennich Eichberg’s 
words, one democracy was won and another was lost. 

In Sweden, associative democracy has never been studied at a voluntary 
club level before. But the results of the study can be understood in more 
general terms. In today’s society we see the consequences of marketisation 
and commercialisation in everyday life. From an organisational per-
spective, new positions such as business developers, economic or mana-
ging consultants, CEOs and operational strategists, express this economic 
turn. While these designations may appear mundane, they do in fact 
describe a more constricted democracy than before; a democracy which in 
turn is more focused on the maximisation of economic profit and ef-
fectiveness. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Yrken och bakgrunder i ÖSK 1908-1915  
ÖSK:s medlemmar 1908-15   
KATEGORI ANTAL PROCENT 
Utan titel 90 st 43 % 
Studerande 44 st 21 % 
Tjänstemän 42 st 20 % 
Företagare 4 st 2 % 
Militärer 7 st 3 % 
Arbetare 24 st 11 % 
Kvinnor 0 st 0 % 
Samtliga 211 st 100 % 

Källa: Örebro Sportklubbs medlemsmatrikel 1908-1915 
 

Bilaga 2: Yrken och bakgrunder i ÖSK:s medlemsmatrikel 1916-1919 
ÖSK:s medlemmar 1916-19   

KATEGORI ANTAL PROCENT 

Utan titel 64 st  16 % 

Studerande 58 st 14 % 

Tjänstemän 160 st 40 % 

Företagare 26 st 7 % 

Militärer 15 st 4 % 

Arbetare 57 st 14 % 

Kvinnor 19 st 5 % 

Samtliga 398 st 100 % 

Källa: Örebro Sportklubbs medlemsmatrikel 1916-19 
 
Ingående yrkestitlar 
Tjänstemän: akademiker, assistent, banktjänsteman, bokhållare, folkskollärare, 

handelsresande, ingenjör, journalist, kamrer, kassörska, kontorist, kontorschef, 
kontorsskrivare, korrespondent, lagerbiträde, lagerchef, landskanslist, postexpedi-
tör, redaktör, ritare, telefonist, sjuksköterska, vaktmästare 
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Företagare: advokat, agronom, direktör, disponent, frisör, glasmästare, guld-
smed, handlare, hattmakare, hemmansägare, hoffotograf, jordbrukare, köpman, 
pianist, plåtslagarmästare, urmakare 

Militärer: furir, officersaspirant, sjökadett 
Arbetare: bagare, elektriker, filare, garvare, hantverkare, litograf, ländmakare, 

maskinuppsättare, metallslipare, montör, målare, plåtslagare, portier, sadelma-
kare, skofabriksarbetare, snickare, tapetserare, tillskärare, trädgårdselev, träd-
gårdsmästare, typograf  
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Otryckt och tryckt material 
 
Arkivcentrum, Örebro län 
Örebro Sportklubb  

A 1 Protokoll och föredragningslistor 
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B 3 Stadgar 
B 4 Jubileumsskrifter 
B 5 Utgående tidningar 
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G 2 Bokföring 
 

Örebro Sportklubb Fotbollssektion 
A 1 Protokoll 
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B 1 Verksamhetsberättelser 
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