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Abstract 

The purpose of this essay is to study the democratic development of the Swedish Sports 

Movement. To do that I have chosen to study how the social structure of the boards of the 

sports clubs have changed. The source material of the study comes from studying protocols 

from three different sport clubs in Örebro.  

To answer my questions I have worked with the protocols of the various clubs 

comparing the social structure of the members to the social structure of the board. A part of 

the survey has also been identify changes and if they can be tied to certain places in time. I 

have also looked at the situation for women in this context. 

The conclusions I have reached are that the democratic process that took place in 

Sweden during the first decades of the 20
th

 century also affected the Sports Movement. In the 

beginning of the 1920’s the social structure of the boards of the clubs in the survey changed 

and lower classes were let into the boardroom. However it has to be said that this structural 

change also took place in the membership of the clubs a few years earlier. So as a conclusion 

there is very little discrepancy between the social standing of the members and the boards of 

the local clubs. 

Part of my study was to compare my results to studies made on the national boards of 

the Swedish Sports Movement. In this comparison there are both similarities and differences. 

The similarity is that there is the same type of social structural change taking place in the 

national board although mostly on the lower levels. The difference is that the changes are 

much smaller but that can of course be attributed to the fact that my research is performed on 

only three clubs and that these clubs are on the lowest level in the hierarchy of the Sports 

Movement where changes are less prestigious.  
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1. Inledning 

När idrottsrörelsen utvecklades hade Sverige till stor del klarat av processen med allmän 

rösträtt. De demokratiska tankarna hade gjort sitt avtryck i samhället och sågs i de allra flesta 

politiska läger som det förhärskande synsättet på hur samhället skulle styras. Idrotten kom i 

många ögon att ses som en utjämnare av klasskillnader. En plats där alla kunde delta på lika 

villkor. Populariteten spred sig snabbt från över och medelklassen till arbetarklassen som, 

trots att idrotten i ett tidigt skede inte var accepterad inom arbetarrörelsen, i vissa grenar blev 

den dominerande gruppen.
1
 

Trots detta faktum fanns det en klar underrepresentation av arbetare/kvinnor i styrelser i 

de nationella organisationerna inom idrotten. Undersökningar har gjorts på ett nationellt plan 

men min avsikt är att ägna tid åt den lokala situationen. 

1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur den sociala och könsmässiga 

sammansättningen av styrelserna demokratiserats och utvecklats i de lokala föreningarna. Jag 

vill se om det finns några tidsmässiga och strukturella mönster som upprepas i föreningarna 

och de nationella organisationerna.  

1.2 Frågeställningar 

 Hur ser representationen av manliga arbetare och kvinnor i de lokala föreningarnas 

styrelser ut? 

 Vilka skillnader finns det i hur olika lokala föreningar har förhållit sig? 

 Vilka samband/diskrepanser kan man se mellan styrelsen sammansättning och 

medlemmarnas bakgrund? 

 Hur kan eventuella tydliga tidsmässiga brytpunkter förklaras? 

1.3 Avgränsningar 

Min undersökning involverar tre olika föreningar som bildades och verkade i staden 

Örebro under den första fyra decennierna på 1900-talet. Örebro Simsällskap, stadens äldsta 

idrottsförening. IFK Örebro en förening som hade många olika sektioner för olika idrotter. 

Båda dessa hade hela staden som sitt upptagningsområde. Den tredje föreningen Hagaby 

GoIF var en lokal förening i bostadsområdet Hagaby som bedrev i första hand gymnastik. Jag 

                                                        
1
Lindroth Jan Idrott under 5000 år (2011) 
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har valt dessa tre föreningar dels för att materialet som fanns i arkiven var heltäckande vad det 

gäller styrelseprotokoll under perioden vilket gjorde det enkelt att följa föreningens 

utveckling. Dels för att föreningarna hade matriklar där medlemmarnas yrkestitlar var 

förtecknade vilket var en förutsättning för att undersökningen skulle kunna genomföras. Jag 

hade gärna hittat en fjärde förening med en verksamhet som hade hela staden som 

rekryteringsbas, men har inte kunnat hitta någon som uppfyllt ovanstående villkor. 

Tidsmässig har jag gjort mina avgränsningar med två aspekter i tanken. För det första 

skapas den moderna idrottsorganisationen i Sverige från 1906 och framåt vilket gör att det är 

lätt att hitta referensmaterial. Under perioden bildas också många föreningar, framför allt i 

industristäder av Örebros karaktär. Eftersom stadens sammansättning med dels en gammal 

borgarklass som länge sysslat med handel och bergshantering dels en snabbt växande 

arbetarbefolkning bör den förhoppningsvis ge möjligheter för differentiering inom 

föreningslivet. Ofta innebär en ung förening en dynamisk förening där många förändringar 

sker.  

För det andra sker demokratiseringen av de svenska riksdags- och kommunalvalen med 

allmän och lika rösträtt under 1910-talet. Detta tillsammans med den växande arbetarrörelsen 

och socialdemokraternas ökande maktposition innebär ett ökat inflytande för arbetarklassen i 

olika sammanhang, vilket bör ha inflytande även på idrottsrörelsen.  

En tredje mer negativ aspekt med denna avgränsning är att inflytandet för kvinnorna 

inte är stort och kan vara problemartat att hitta i protokoll och styrelseplatser. Jag har dock 

valt att studera även detta och försökt ge vissa förklaringar till varför kvinnorna inte i högre 

grad är representerade under denna period.  

1.4 Källor 

Jag har använt mig av styrelseprotokoll, matriklar och annat material från olika 

idrottsföreningar verksamma i Örebro stad. Detta material har jag hittat uteslutande på 

Arkivcentrum i Örebro. 

Vad det gäller materialet har det varit heltäckande vad det gäller styrelse och 

medlemsmötesprotokoll. Det finns ett undantag där ett årsmötesprotokoll för IFK Örebro 

saknades. Vad det gäller medlemsmatriklar har underlaget varit mer begränsat men i samtliga 

föreningar har det funnits goda underlag för något eller några av de relevanta åren. Vilket har 

gjort att dessa resultat har kunnat jämföras med den för tillfället sittande styrelsen.  

Vad det beträffar yrkestitlar så har dessa varit en begränsande faktor i undersökningen. I 

de allra flesta fall har angivandet av titlar försvunnit i början av 20-talet. Säkerligen något 
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som har att göra med demokratisering av samhället. Men i det material jag har använt i 

undersökningen har dessa noga angetts. Vad det gäller både protokoll och matriklar anser jag 

att trovärdigheten hos dessa är hög. 

De minnesskrifter som föreningarna gett ut har, förutom styrkan och svagheten med att 

de skrivs med facit i hand, eftersom de skrivs i en mer kåserande ton mer utrymme för att 

uttrycka de känslor som råder i föreningen under perioden. Något som inte finns i de vanliga 

protokollen. En minnesskrift i sig är ju skriven för de som redan har samma åsikter som 

författaren och är till formen mer skönlitterär. De är dock skrivna av medlemmar som varit 

med under större delen av föreningens verksamma tid, men är naturligtvis tolkningar av det 

som sker.  

1.5 Metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning på ett fåtal föreningar för att skaffa mig 

förståelse för föreningens verksamhet. Jag har läst protokoll och minnesböcker. Jag har haft 

ett speciellt fokus på de årsmötesprotokoll där styrelsemedlemmarna utsetts framför allt för de 

år som motsvaras av medlemsmatriserna. De föreningar som jag valt kombinerar också 

styrelse och föreningsprotokoll med en medlemsmatris med yrken förtecknade. Detta för att 

ge en form av statistiskt underlag. 

1.6 Tidigare forskning: 

1.6.1 Litteratur 

Min huvudlitteratur har varit Stockholmsforskaren Jan Lindroths båda böcker som 

tillsammans täcker upp den svenska idrottens utveckling under tidsperioden från sent 1800-tal 

till 1939. Den perioden när den svenska idrottsrörelsen grundas och får sin form samt växer 

till Sveriges största folkrörelse. Böckerna ger en väldigt grundlig genomgång av hur och av 

vilka personer de första styrelserna formas, och följer sedan upp resonemanget kring 

styrelsens sammansättning statistiskt. Detta ger ett bra jämförelsematerial att spegla min egen 

undersökning av de lokala föreningarna mot. De skildrar också de debatter och den utveckling 

som ger den svenska idrottens nuvarande organisation. 
2
 

Torbjörn Andersson, Johan R Norberg båda Filosofie Doktorer från Malmö och 

Uppsalaforskaren Rolf Pålbrant kompletterar bilden med information hur idrotten uppfattades 

dels ur arbetarsynvinkel men också av det socialdemokratiska partiet. Något som är intressant 

när man studerar de förändringar som sker och eventuella brytpunkter som uppstår kring den 

sociala sammansättningen i föreningarna och dess styrelser ur ett tidsmässigt perspektiv. 

                                                        
2
Lindroth Jan Idrottens väg till folkrörelse(1974), Lindroth Jan, Idrott mellan krigen (1987) 
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Norberg behandlar också riksdagen och regeringens syn på idrottens vara eller inte vara under 

framför allt den tidiga delen av 1900-talet.
3
 

Beträffande kvinnornas roll inom idrottsrörelsen har Universitetslektorn Claes 

Annerstedt nu verksam i Göteborg och Umeåforskaren Eva Olofsson gett 

bakgrundsinformation och förklaringar.
4
 En förståelse för sammanhanget mellan valet av 

idrott och klasstillhörighet har jag fått genom att studera Lundasociologen Bo Schelins 

avhandling samt artiklar av Roland von Euler och Hilding Johansson i Svensk idrott: en 

ekonomisk, historisk och sociologisk undersökning/utförd på uppdrag av Sveriges 

riksidrottsförbund med anledning av dess femtioårsjubileum.
5
 

 

1.6.2 Teoretisk bakgrund 

När det gäller forskning kring vilka människor som deltar i idrotten och vilka idrotter 

dessa deltar i, så finns det ett antal tidigare forskare som jobbat med ämnet. Efter att studerat 

några avhandlingar kring ämnet och speciellt Bo Schelins ”Den Ojämlika Idrotten” så har 

några användbara begrepp kommit till min kännedom.  

1.6.2.1 Stratifiering 

Ett centralt begrepp i de här sammanhangen är stratifiering som innebär att man delar in 

befolkningen eller undersökningsgruppen i skikt eller lager. (Social stratum). Ett stratum 

består av personer med samma eller närliggande positioner inom det sociala systemet. Dessa 

kan bilda en hierarki som kallas social stratifiering (Andreasson).
6
 

Internationellt kan ofta inkomst användas för att skilja de olika grupperna åt men detta 

fungerar inte i svenska förhållanden eftersom det uppstår en mellangrupp bestående av den 

lägre medelklassen och de högre inkomsttagarna inom arbetarklassen som blir för stor. Därför 

använder man bara yrkesbeteckningarna som stratabestämmande faktor. Detta har gjorts av ett 

stort antal forskare inom området t.ex. Lüschen, Carlsson och Hatt.
7
 Som tidigare nämnts 

tillhör de flesta som aktivt idrottar yrkesarbetare och lägre tjänstemän.  För att hitta en mer 

                                                        
3Andersson Torbjörn, Kung Fotboll (2002), Norberg Johan R Idrottens väg till folkhemmet (2004),Pålbrant Rolf 

Arbetarrörelsen och idrotten 1919 -1939 (1977) 
4
 Annerstedt Claes Kvinnoidrottens utveckling i Sverige(1983), Olofsson, Eva Har kvinnorna en sportslig chans? 

Idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet(1989), 
5
 Schelin Bo, Den ojämlika idrotten (1985), Svensk idrott: en ekonomisk, historisk och sociologisk 

undersökning/utförd på uppdrag av Sveriges riksidrottsförbund med anledning av dess femtioårsjubileum, 

(1953) 
6
 Schelin Bo (1985) s. 31 

7
Schelin Bo (1985) s. 31 



Per Sivikstrand 640217-7536     Lärarlyftet II Historia halvfart 

 5 

detaljerad indelning kan man jobba med Carlssons indelning i undergrupper på 

socialgrupperna.
8
 

Schelin fortsätter att utveckla begreppen och introducerar idrottsstratifiering. Genom att 

koppla varje utövares socialgruppstillhörighet till utövad idrott kan man få fram ett 

genomsnitt var det gäller tillhörighet för varje idrott och därmed skapa en hierarki mellan 

idrotterna.
9
 Schelins förklaringsmodell till vilka grupper som söker sig till vilka idrotter är 

intressant att ha i åtanke när jag utvärderar resultaten av min egen forskning. 

 I ”Den Ojämlika Idrotten” redovisas dessa förklaringar till val av idrott utifrån 

idrottstratifieringen.  

1. Styrkeidrotter föredras av individer från lägre socialgrupper.  

2. Ju dyrare en idrott är att utöva desto högre socialgrupp kommer utövarna ifrån.  

3. Individer från lägre sociala skikt dras till lagidrotter medan individer från högre dras 

till individuella idrotter.  

4. Ju nyare idrotten är ju högre socioekonomiskt skikt attraherar den.  

5. Ju högre exponering i kulturen en idrott har desto lägre socialgrupp attraherar den.  

6. Ju mer individuell en idrott är desto högre strata tillhör deltagarna.
10

 

Naturligtvis finns det invändningar mot denna generalisering. Torbjörn Anderson gör 

till exempel observationen i sin bok ”Kung Fotboll” att fotbollens popularitet i början på 

1900-talet inte var begränsad till klass, utan istället spelar genus och generation in. Det är mer 

sannolikt med en medelklassyngling som spelar fotboll än en äldre arbetare, trots att fotbollen 

klassificeras som arbetarklassport i många undersökningar.
11

 

Andra undersökningar har också visat att intresset för olika idrotter varierar i olika 

sociala skikt. Utifrån en undersökning utförd i Västtyskland redovisade Lüschen 

snedrekrytering redan i början av 60 – talet. 
12

 

Detta verifierades i en svensk undersökning i början på 70-talet. Den undersökningen 

bekräftar vidare att ”(1) Ju modernare en sport är desto högre upp befinner den sig i 

socialgruppshierarkin och (2) de individuella grenarna befinner sig högre upp i 

socialgruppshierarkin än lagsporterna.”.
13

 Orsaken till att nya sporter först når de högre 

                                                        
8
Schelin (1985) s. 32 

9
Schelin (1985) s.32 

10
Schelin (1985) s.51-52 

11
Andersson Torbjörn (2002) s. 82 

12
 Engström (1999) s.50, Schelin (1985) s.38 

13
 Engström Lars – Magnus Idrott som social markör (1999) s. 50 



Per Sivikstrand 640217-7536     Lärarlyftet II Historia halvfart 

 6 

klasserna tror man är att informationsspridningen som sker via media, i det här fallet via 

tidningar och etermedia, i första hand når de intellektuella som läser tidningar etc.
14

 

1.6.2.2 Orsaker till val av idrott 

Schelin diskuterar vidare orsaker till att välja en specifik idrott. Han anger fyra orsaker 

som har ett stort inflytande. Personell närhet – familjen eller annan i primärgruppen är aktiv 

eller har ett stort intresse för idrotten. Lokal närhet – idrotten finns i närheten. Fysiologisk 

närhet – den kroppsliga förmågan eller egenskaper passar idrotten. Psykisk närhet – trivs med 

tränings och tävlingssituationen i en viss idrott.
15

 

1.6.2.3 Lipsets tes 

Uppsatsens grundtema är ju demokratisering och under den rubriken har Lauri 

Karvonen skrivit en bok. I sin bok har han tagit upp ett antal teorier och teser som berör 

demokratisering. En av teserna Lipsets tes gör följande antaganden. En stigande ekonomisk 

utveckling går hand i hand med en stigande utbildningsnivå. Utbildning innebär att en person 

lär sig resonera utifrån rationella argument. När de breda lagren får det ekonomiskt bättre 

ökar förståelsen för att processer ska gå rätt till. Då förändras också överklassens syn på de 

fattiga, de framstår som kapabla att ta samhällsansvar. En större förståelse för folket växer 

fram. Detta skapar också en grogrund för frivilliga organisationer.
16

 

Karvonen skriver att många forskare, bland annat Barrington Moore, hävdar att 

borgerskapet var en viktig aktör i demokratiseringsprocessen. Men det finns andra röster som 

hävdar att borgerskapet var väldig tveksamma till att alla grupper i samhället skulle få rösträtt 

och därför menar kritiker som t.ex. Therborn att det var den organiserade och politiskt drivna 

arbetarklassen som var drivkraften bakom samhällets fullständiga demokratisering.
17

 

Deltagande föder deltagande. Frivilliga organisationer som idrotten bryter individens 

isolering och utanförskap. Man får en känsla av deltagande och delar problem och framgångar 

med fler och ser sig och sitt som en del av en helhet. Individen blir bättre rustad att möta 

samhällets politiska makthavare.
18

 

I mångt och mycket handlar dessa teorier om den process som jag hoppas kunna 

upptäcka i min forskning. Den omvälvning av föreningar från överklasstyrda herrklubbar till 

livaktiga föreningar där arbetar- och medelklassen har stor delaktighet. 

 

                                                        
14

 Engström (1999)s.50, Schelin (1985) s.38 
15

Schelin (1985) s.63-64 
16

 Karvonen Lauri, Demokratisering (1997) s. 29 
17

 Karvonen (1997) s. 66-67 
18

Karvonen (1997) s 95 
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2. Bakgrund 

2.1 Örebro runt sekelskiftet 
Vid en tid då de flesta andra städer i samma storlek genomled en betydande stagnation så 

skedde en motsatt utveckling i Örebro. Till en del kan det tillskrivas det faktum att järnvägen 

hade etablerats igenom staden och på så vis underlättat kommunikationer samt fört med sig ett 

antal nya jobb. 1900 beslutades att Statens Järnvägar skulle förlägga en av sina centrala 

verkstäder till staden. Två år senare var verksamheten etablerad och snart var man stadens 

överlägset största enskilda arbetsgivare med 800 anställda.
19

  Den industri som inledde 

utvecklingen i staden var kextillverkningen som startade sin fabrik redan 1896.
20

  Dock var 

det för skotillverkningen som Örebro skulle få ett nationellt renommé.  

Från den första fabrikens etablering 1894 växte antalet skofabriker lavinartat fram till första 

världskriget. 1896 fanns en skofabrik med 54 anställda, 1906 hade antalet växt till 7 med ca 

835 anställda, för att 1916 vara 21 skofabriker med sammanlagt nästan 2200 anställda. Efter 

de för skoindustrin goda åren med försvarskontrakt under första världskriget
21

 så fortsatte 

ökningen i en långsammare takt, 1926 visar 46 skoindustrier med sammanlagt över 2400 

anställda.
22

  Om man jämför med stadens befolkningssiffror under samma tid är det lätt att 

förstå vilket dominerande inslag denna arbetargrupp utgjorde. Totalt fanns i Örebro 1916 ca 

5500 industriarbetare med olika inriktningar. 

Som tidigare nämnts hade Örebro utvecklats i motsatt riktning jämför med flera på det sena 

1800-talet jämnstora städer. Befolkningsmässigt tredubblades Örebros befolkning från 1880 

till 1910 från 10 000 till 30 000. Tio år senare var den 36 000 för att under det kommande 

decenniet stå nästan stilla,
23

  detta överensstämmande med en stagnation inom skoindustrin.
24

 

En annan påtaglig förändring under dessa expansiva dagar var den massiva byggboom som 

rådde. Efter sjösänkningen av Hjälmaren som ägt rum 1878 -1887 torrlades nya markområden 

så att staden plötsligt kunde börja växa i nya riktningar och att försäkringsvärdet på stadens 

hus ökade från sju till femtiosju miljoner på tjugo år kan ge en indikation på hur staden 

utvecklades.
25

 

                                                        
19

 Strömberg Thord (1999), ”Klasskampsretorik och samförståndspraktik” i Strömberg Thord (red.) Skor, kex 

och statens trygga kaka s. 20. 
20

Lunander Elsa (1999), ”Örebro vid 1800-talets slut” i Strömberg Thord (red.) Skor, kex och statens trygga kaka 

s. 15. 
21

Palmaer Margit (1966), Örebro, s. 125. 
22

Skor, kex och statens trygga kaka (1999) sid. 169 - 184 
23

Palmaer, Waldén& Johansson (1965), Örebro 700, s. 116. 
24

Palmaer (1966), s. 125. 
25

Palmaer, Waldén& Johansson (1965) s. 116. 
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2.2 Idrottsrörelsens organisation 

Att studera demokratiprocesser i en förening eller organisation är komplext. Det finns 

många dimensioner och de allra flesta dokumenteras inte på papper utan sker i all tysthet i den 

dagliga verksamheten. Några av de saker som sker finns dock nedtecknade och en av dem är 

hur styrelsen är sammansatt. 

Jan Lindroth har i sin bok ”Idrottens väg till folkrörelse” tittat på sambandet mellan 

medlemmar och styrelsesammansättning i riksidrottsförbundet och andra föreningar och gör 

en observation kring detta. 

”Man kan inte förvänta sig en total överensstämmelse mellan styrelse och 

medlemmar i en förening var det gäller social sammansättning. Hög 

samhällsställning och utbildningsnivå påverkar. Det är dock rimligt att det finns 

ett visst samband: delaktighet av de aktiva och framträdande personer som 

kliver fram ifrån gruppen.”
26

 

2.2.1 Idrottens barndom 

Under idrottens barndom var militärer och företagsledare och andra representanter för 

överklassen de som ledde, och till stor del utövade verksamheten. Den första 

riksorganisationen för idrott i Sverige, Svenska Gymnastikförbundet, grundades 1891 av en 

militär, Victor Balck. Den sågs som en naturlig förlängning av de nationalistiska strävandena 

att stärka fosterlandet, att man skulle utbilda befolkningen i stärkandet av kroppen och bana in 

den disciplin som gymnastiken innebar, och vilka kunde vara bättre lämpade för denna 

utbildning än militärt tränade officerare.
27

 

Kritiken och skepsisen mot denna organisation var dock skarp. Dels sågs den som för 

militärisk och strikt,
28

 dels sågs den som väldigt Stockholmscentrerad samt att den bara 

sysslade med gymnastik och lämnade idrotten, som vid den här tiden mest handlade om 

friidrott och fotboll, utanför.
29

 Därför bildades 1895 Svenska Idrottsförbundet. Målgruppen 

var i första hand de civila idrottsmän som till stor del hamnade utanför Svenska 

Gymnastikförbundets verksamhet.
30

 Relationen mellan de två föreningarna präglades av en 

schism.  

                                                        
26

 Lindroth(1974)  s. 143 
27

 Lindroth (1974) s. 97 
28

 Lindroth (1974) s. 101 
29

 Lindroth (1974) s. 101 
30

 Lindroth (1974) s. 102 -103 
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2.2.2 Bildandet av RF 

1901 inleddes försök till samarbete mellan föreningarna men stötte på svårigheter.
31

 

Svenska Idrottsförbundet saknade kontakter i de högsta samhällsskikten. Detta var ett 

problem för organisationen, men 1901 valdes en jurist och en spårvägschef in i styrelsen. 

Detta blev en förutsättning för att man skulle kunna genomföra de förhandlingar som sedan 

ledde till RF
32

och i början av 1903 låg ett stadgeförslag klart till ett nytt idrottsförbund och 

den 31 maj bildades Riksidrottsförbundet (RF).
33

 

Uppdraget för den nya organisationen blev i första hand administrativt. Strävan var en 

enhetlig nationell idrott. De lokala föreningarna hade fortfarande en frihet att utveckla 

idrotten lokalt, men förbundet reglerade och representerade idrotten nationellt.
34

 

RFs organisation såg från början ut så att Överstyrelsen (ÖS) valdes av de olika 

medlemsföreningarna.
35

 Medlemmarna i ÖS valdes på tre år, där tio av de av de trettio 

ledamöterna valdes varje år.
36

 Organisationen med självständiga sektionsstyrelser blev en 

succé och förbundet växte snabbt i omfattning och styrka.
37

 Eftersom ingen organiserad idrott 

fick bedrivas utanför RF så blev förbundet mittpunkten i idrottens explosiva utveckling.
38

 

2.2.3 Bildandet av CF 

Sveriges Centralförening för idrottens främjande (CF) grundades 1897 på Stockholms 

slott. Kronprinsen, blivande Gustav V, blev ordförande i föreningen. Föreningen hade trettio 

ledamöter som utsetts av styrelsen själva.
39

 Föreningen hade problem att rekrytera 

medlemmar och når som mest 3000 medlemmar. Den förblir Stockholmscentrerad och sågs i 

resten av landet med visst ointresse. Medlemmarna utgjorde en exklusiv samling av män från 

samhällets övre skikt. Det var en förening av stödsympatisörer för idrotten. Föreningen blev 

snabbt idrottens ekonomiska förvaltare och fick förutom många privata donationer förvalta de 

bidrag som idrotten fick från staten och den avkastning som de statliga idrottslotterierna 

gav.
40

 

                                                        
31

 Lindroth (1974) s. 107 
32

Lindroth (1974) s. 145 
33

 Lindroth (1974) s. 115 
34

 Lindroth (1974) s. 115 
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Lindroth (1974) s. 115 
36

Lindroth (1974) s. 116- 117 
37

Lindroth (1974) s. 116 -117 
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Lindroth (1974) s. 116 - 117 
39

Lindroth (1974) s. 121 
40

Lindroth (1974) s. 122 -123, 126 
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2.2.4Konflikten mellan organisationerna 

Differensen mellan CF och RFs organisationer blir väldigt tydlig. Där CF är 

styrelsecentrerad, Stockholmsbaserad och exklusiv har RF en bred organisatorisk uppbyggnad 

och är på god väg att bli en folkrörelse spridd över hela landet. Man kan också jämföra 

medlemmarnas inriktning där CFs medlemmar är stödsympatisörer för idrotten medan RFs 

medlemmar är de utövande idrottsmännen.
41

 Konflikten mellan de två organisationerna växte 

i och med att RF medlemsantal ökade.
42

 

2.2.5Idrottens explosiva utveckling 

Även om man kallar Victor Balck för den svenska idrottens fader så dröjde det till OS i 

Aten 1906 innan idrottsintresset i Sverige tog fart på riktigt. Under åren 1906 till 1909 ökade 

antalet föreningar och utövare explosivt. Den utvecklingen fortsatte under de närmaste 

årtiondena.
43

 Inriktningen förändrades något när en dansk gymnastiktrupp gjorde stor succé 

med en uppvisning under Stockholms OS 1912, vilket föranledde bildandet gymnastikklubbar 

över hela landet. Det och de nationalistiska känslorna i samband med första världskriget leder 

till en stor medlemstillströmning till gymnastikföreningarna åren efter kriget.
44

 

Vad det gäller utövarna av de olika idrotterna så fanns det skillnader vad det gäller 

social bakgrund. Generellt kan sägas att de flesta idrotter i sin begynnelse attraherade de 

högre samhällsskikten, men inom vissa skedde en snabbt social spridning. Exempel på sådana 

idrotter är bandy, friidrott och simning. I andra är spridningen än i dag inte helt genomförd, 

exempel är golf, segling, tennis. Inom vissa idrotter var utövarna redan från start från lägre 

sociala grupperna, exempel på sådana idrotter är fotboll, brottning och boxning.
45

 

2.2.6 Mellankrigstiden 

När förhållanden i Sverige normaliseras efter första världskriget så har RFs 

folkrörelseorienterade organisation fortsatt att växa och stabiliserat sig. Strukturen med 

specialförbund (SF) och distriktsförbund (DF) gör att RF får en allt starkare förankring både 

geografisk men i olika sociala skikt i samhället. Generellt är RF de offensiva och CF försöker 

försvara sina ursprungliga positioner.
46

 

Politiskt debatterade man kring idrottens berättigande. Framför allt vände man sig mot 

elitismen. Detta fick till följd att regeringen tvekade kring idrottens vara eller inte vara. 

                                                        
41

Lindroth (1974) s. 122 – 123, 126 
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Lindroth (1974) s. 128 - 129 
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Gymnastikens berättigande höll alla med om men resten av idrotten var man skeptisk till. 

Därför förändrade man i statsbidragen och öronmärkte pengar till gymnastiken.
47

 

Debatten i riksdagen blev hård. En av de avgörande rösterna för idrotten och dess 

berättigande var Per – Albin Hansson. Han ansåg dock att staten bör ha en kontrollfunktion 

över idrottsrörelsen. Han varnade också för att skapa motstånd mellan gymnastik och idrott. 

Han menade att de unga behöver idrott och tävlan, de äldre, gymnastiken med dess 

kroppsträning.
48

 

I en ytterligare aspekt på idrottsutredningen betonar RF i sitt remissyttrande 1921 vikten 

av att främja idrotten för de som ännu inte har fått tagit del av den, bruksarbetare, fattiga 

jordbrukare och industriarbetare.
49

 

2.3 Socialdemokraterna och idrotten 

Som tidigare nämnts så var debatten i riksdagen hård kring idrottens berättigande. De 

konservativa som hade en stor representation i 1921 års idrottsutredning fann idrotten 

karaktärsdanande. Man såg en fördel i dess klassutjämnande egenskaper. Pålbrant citerar i sin 

bok utredningen ” …ty på idrottsplatsen är det endast de idrottsliga egenskaperna som höja 

individerna över mängden” (SOU 1922:8).
50

 Socialdemokraterna var dock i början på 20-talet 

oerhört skeptiska. Det fanns två huvudlinjer i den Socialdemokratisk idrottskritiken. 

Tendenserna till elitism och kommersialisering inom idrotten som sågs som ett brott mot 

rörelsens ideal samt hotet mot den egna verksamheten där konkurrensen om arbetarnas fritid 

och engagemang var det styrande. Ledningen för partiet svänger dock och Branting framstår 

som den mest idrottsvänlige. Han framhåller idrotten som en utjämnare av klass och 

ekonomiska förutsättningar där bara den personliga dugligheten avgör och lagarbete 

främjas.
51

 Attitydförändringen ska nog ses som betingad av ideologiska och taktiska skäl. 

Man ansåg att idrotten spelade en mycket gynnsam roll för att bryta den isolering som man 

tyckte socialdemokratin befann sig i. Visst fanns en farlig konkurrens mellan de båda men 

idrotten ansågs mer hjälpa en stjälpa. Det mest positiva var idrottens förmåga till 

demokratisering. Föreningarna var samlingspunkter för folk från alla samhällsskikt.
52

 En 

strävan för socialdemokratin, enligt Wallentheim studieledare SSU, måste vara att 

demokratisera idrotten och få bort de borgare, framför allt militärer, som styrde rörelsen. Det 

                                                        
47

 Lindroth (1987) s. 97 
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50

Pålbrant (1977) s. 36 
51

Pålbrant (1977) s. 38 
52

Pålbrant (1977) s. 42 



Per Sivikstrand 640217-7536     Lärarlyftet II Historia halvfart 

 12 

viktigaste var dock att komma i kontakt med de idrottande arbetarungdomarna.
53

 Generellt 

insåg man att man ställdes inför nya utmaningar. Den ekonomiska och sociala utvecklingen 

gav arbetarklassen mer ledig tid. Detta gjorde att den ökade fritiden kunde användas till idrott. 

De ökade medlemsantalet inom idrottsrörelsen gjorde att arbetarorganisationerna ställdes 

inför fullbordade faktum. En ABF-undersökning visade att den nyvunna fritiden användes till 

studier, idrott och egnahemsbyggande.
54

 

2.4Den sociala sammansättningen på de nationella förbundens styrelser under 

förkrigsperioden 
Det finns stora skillnader mellan sammansättningen av styrelsen i de nationella 

organisationerna. Som tidigare nämnts var Svenska gymnastikförbundet sedda som militära 

av både potentiella medlemmar och de andra nationella förbunden.  

Om man tittar på titlarna på dem som sitter i styrelsen hos förbundet så finns det 

definitivt en grund för detta påstående. Av de 27 ledamöter som föreningen hade under 

perioden var 10 militärer. Även de andra ledamöterna hörde till samhällets övre skikt.
55

 

Det konkurrerande Idrottsförbundet å andra sidan har en styrelse med lägre medelålder 

och saknar helt militärt inslag. Tyngden på medlemmarna ligger inom affärslivet. 

Sammansättningen fungerade bra i kontakten med medlemmarna och vid organisationen av 

tävlingar. Problemen kom när man försökte skapa internationella kontakter då krävdes 

kontakter i de högsta samhällsskikten.  

CF har, under perioden fram till 1914, 54 ledamöter. 22 av dessa är officerare inom 

armén, 11 affärsmän och företagare, 6 högre ämbetsmän. 6 riksdagspolitiker, 6 läkare eller 

universitetsanställda och en är sjökapten och en ingenjör. Sammansättningen på styrelsen 

visar att medlemmarna kommer från samhällets absoluta toppskikt. Denna sammansättning är 

troligen unik för ett folkrörelsesammanhang.
56

 Naturligtvis har sammansättningen ett 

samband med de urvalsprocesser som tillämpades för att hamna i styrelsen för CF. Det 

faktum att styrelsen själva utsåg sina ledamöter har inte heller någon motsvarighet i något 

annat folkrörelsesammanhang. I den här processen är det också lätt att förstår CFs problem att 

rekrytera nya medlemmar runt om i landet. Känslan av att kunna påverka föreningens 

inriktning måste ha känts oerhört begränsad. 
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Generellt inom de olika organisationerna i idrottsrörelsens barndom var det en avsaknad 

av jordbrukare, hantverkare och arbetare i styrelserna.
57

 Denna tendens upprepas även efter 

skapandet av RF. I överstyrelsen förekom under perioden1903 -1914, 66 ledamöter.  

Bara 3 ledamöter kan sägas vara arbetare. Av dessa kvoterades en man in 1911 eftersom 

det sågs som absurt att inte ha en arbetare i styrelsen när 80 % av medlemmarna var 

arbetare.
58

 

På lägre nivå i RFs organisation fanns det respektive idrotternas specialförbund(SF). 

Under perioden 1903 – 1914 har dessa haft 349 ledamöter. Det årliga antalet ökar under 

perioden eftersom antalet specialförbund inom RF ökar. En stor andel är militärer, 62st är 

officerare varav de allra flesta är löjtnanter, kaptener och ryttmästare. I många av 

specialförbunden sitter dessa som ordförande. Den största gruppen är företagarna med 80 

representanter. En annan stor grupp är kontorsanställda, 65st. Andra intressanta grupper för 

undersökningen har lägre representation. Det finns 3 hantverkare, 15 arbetare, inga 

jordbrukare och 2 med titeln fru eller fröken.
59

 

Distriktsförbunden (DF) blev RFs kontakt med de lokala medlemmarna. Systemet med 

distrikten var fullt utbyggt 1913.
60

 Under åren 1913 och 1914 valdes 349 personer till de olika 

distriktsstyrelserna. Av dessa var 65 officerare, ungefär samma antal som i SF. 42 företagare 

och 16 akademiker är däremot betydligt färre än motsvarande siffra i SF. Högre 

representation har i stället kontorister, 99st, hantverkare, 15st, arbetare, 21st, dessutom finns 

det en jordbrukare. Kvinnor saknas helt.
61

 

En översiktlig jämförelse mellan SF och DF ger den tolkningen att DF når längre ner i 

de folkliga leden. De grupper vars antal är högre i jämförelse med SF, kontorsanställda, 

hantverkare och arbetare har ju alla en lägre social status.  

Sammanfattningsvis kan man säga att i de flesta fall kom de som ledde folkrörelsen 

innan 1915 från en högre samhällsgrupp än de som deltog. Men vilka grupper var det som 

ledde idrottsrörelsen och vilka deltog inte. Före första världskriget var det tre grupper som var 

viktigast. Officerare, företagare och kontorister. De som kunde förväntats delta men som inte 

deltog var skollärare, läkare och prästmän. Saknades gjorde till stor del arbetare och 

jordbrukare.
62
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2.5Den sociala sammansättningen på styrelserna under Mellankrigstiden 

2.5.1 Riksidrottsförbundet 

RF hade från start en kunglig ordförande. Denna ordförande väljs inte och detta 

ifrågasätts eller diskuteras aldrig internt inom idrottsrörelsen. Detta faktum utgör en väsentlig 

skillnad från de andra folkrörelserna. Det idrottsliga intresset inom kungahuset etablerades 

tidigt och kan ses som något överraskande med tanke på att Ling-gymnastiken och dess 

nationalistiska fysiska fostran kanske skulle varit det naturliga valet.
63

 

Den organisation som RF hade fungerade bra och man kan under den här perioden se 

hur idrotten blir etablerad. Under mellankrigsåren ökar medelåldern på medlemmarna i RFs 

överstyrelse stadigt, från att ha varit 45 år 1919 till att vara 47år 1929 och bli 50år 1938.
64

 En 

utveckling som nog kan ses ur perspektivet att man nu får många tidigare aktiva idrottare som 

efter den aktiva karriären istället väljer styrelse eller andra ledaruppdrag. 

Förändringen på styrelsens sammansättning är naturligtvis en fortgående process. Om 

man gör två nedslag under perioden så ser man att sammansättningen på yrken förändras. 

 

Tabell 1. Social fördelning av styrelsemedlemmar i RF överstyrelse 

Årtal: 1920 1938 

Titel på  

styrelsemedlemmar: 

10 officerare 6 officerare 

9 företagare direktörer 9 företagare direktörer 

5 tjänstemän, kontorist, kamrer 4 tjänstemän, kontorist, kamrer 

2 ämbetsman, jurist 1 ämbetsman, jurist 

1 skolman 4 skolman 

0 läkare 1 läkare 

3 övriga 5 övriga 

Källa: Lindroth (1987) s. 225 

 

Från de sammanställningarna kan man se att överstyrelsen består av personer från 

samhällets övre skikt. Det lägsta man kommer är ett mellanskikt bestående av tjänstemän och 

kamrerer. Bönder, arbetare och hantverkare saknas helt
65

. Två andra trender kan också 

uttolkas. Officerare, idrottens grundare, har spelat ut sin roll. Andra har tagit över rollerna 

som organisatörer och ledare. Orsakerna till att antalet officerare minskar samtidigt som 
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antalet lärare ökar är troligen p.g.a. att skolidrotten nu svängt från Ling-gymnastik till den av 

ungdomen mer uppskattade idrotten.
66

 

2.5.2 Distriktsförbund och specialförbund 

Om man tittar på den sociala sammansättningen hos specialförbund och distriktsförbund 

under mellankrigstiden så finns det både likheter och olikheter. Generellt attraherade SF 

personer med högre social status. T.ex. finns i styrelserna i DF ett 30-tal underofficerare något 

som nästan saknas i SF. Där finns däremot överstelöjtnanter och högre något som DF saknar. 

De flesta officerarna i SF är dock löjtnanter och kaptener. Totalt sett så sker dock samma 

utveckling i SF och DF som i RF, antalet militärer halverades under mellankrigstiden.
67

 De 

största yrkesgrupper inom DFs styrelser är kontorsanställda som står för 25 %, företagare med 

15 %, militärer drygt 10 %, sedan kommer akademiker, hantverkare och arbetare strax under 

10 %.
68

 

Diagram 1. Procentuell fördelning av medlemmar av DF styrelse under Mellankrigstiden i 

procent 

 

Källa: Lindroth (1987) s. 247 

 

Lindroth har i sin avhandling delat in styrelserepresentanterna i två block. I block 1 

ingår militärer, akademiker, ingenjörer och företagare, alltså de grupper som har en högre 

ställning i samhället. I block 2 ingår kontorsanställda, jordbrukare, hantverkare, arbetare.  Han 

har sedan tittat på förändringarna mellan blocken i tioårs intervaller. Inom SF är skillnaderna 
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väldigt små under perioden, block 1 har 54 % av styrelseplatserna 1919 och 48 % 1939. Block 

2 har i sin tur 29 % av styrelseplatserna 1919 och 30 % 1939. I princip består maktbalansen i 

SFs styrelsesammansättning under hela perioden.  

 

Tabell 2. Fördelning av styrelsemedlemmar inom Specialförbunden enligt Lindroths 

blockindelning. 

Årtal: 1919 1939 

Block 1 54 % 48 % 

Block 2 29 % 30 % 

Källa: Lindroth (1987) s. 247 

 

Samma jämförelse på sammansättningen av DFs styrelse ger dock annorlunda resultat. 

1919 består dessa av 40 % representanter från block 1 och 40 % representanter från block 2. 

Redan där ser man en bekräftelse på den lägre status på styrelsemedlemmar som DF har i 

jämförelse med SF. Under perioden förstärks också detta 1929 har block 1 31 % och block 2 

48 %. 1939 har pendeln svängt tillbaka något men fortfarande är block 2 en tydlig vinnare 

med 40 % av styrelseplatserna mot block 1 som är kvar på 31 %.
69

 

 

Tabell 3. Fördelning av styrelsemedlemmar inom Distriktsförbunden enligt Lindroths 

blockindelning. 

Årtal: 1919 1929 1939 

Block 1 40 % 31 % 31 % 

Block 2 40 % 48 % 40 % 

Källa: Lindroth (1987) s. 247 

 

Under mellankrigsperioden förekommer inga kvinnliga ledamöter i distriktsförbundens 

styrelser.
70

 Det finns det däremot inom SF. Inom typiskt kvinnliga grenar som fäktning, 

gymnastik, lek, simning och tennis förekommer det kvinnor i styrelsen under perioden. Dock 

saknas det inom friidrott, skidor och skridsko, grenar som också har ett tydligt kvinnligt 

deltagande.
71
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3. Undersökningsdelen 

3.1. Örebro Simsällskap 

Örebro Simsällskap är stadens äldsta idrottsförening, den grundades 1864. För större 

delen av 1800-talet saknas styrelseprotokoll och annan dokumentering, men mot slutet av 

århundradet finns det regelbundna styrelseprotokoll. Medlemsförteckningen visar att 

föreningen är grundad av stadens överklass och under den undersökta perioden är det också 

denna som är ledande i föreningen. 

En ny era inleds 1904, då man får ny inspiration från Svenska Livräddningsförbundets 

instruktör som kommer på besök. Rekryteringen av unga simmare tar fart och organisationen 

läggs i händerna på nya män i stadens societet. De unga simmarna blir framgångsrika även på 

ett nationellt plan och detta leder till att föreningen får arrangera mästerskap och andra stora 

tävlingar.
72

 1914 är det dags för dessa ungdomar att kliva upp ur bassängen och ta plats i 

styrelsen. Föreningen driver sin verksamhet vidare till 1922 då en kraftig generationsväxling 

sker. Tio personer som varit med i föreningen sedan 1904 avgick ur styrelsen.
73

 Med den nya 

yngre styrelsen får klubben ett nytt liv vilket också kan ses i den stora medlemstillströmning 

som sker de följande åren.
74

 

Jag har valt ut två år för att studera vilka titlar de som sitter i styrelsen har. Jag har 

sedan jämfört detta med medlemsmatrikeln för samma år. Vid dessa studier så framgår det att 

det finns de en väldigt stor överensstämmelse vad det gäller yrke och, i den mån det framgår, 

bakgrund mellan styrelse och medlemmar. 

Styrelsen i föreningen 1909 bestod av nio män, suppleanter inkluderade. De flesta hade 

suttit i styrelsen under flera år. Titlarna på dessa visar att de tillhör de mer välbesatta i staden. 

Det är två fabrikörer, en ingenjör, en grosshandlare, en disponent, en doktor, en kamrer, en 

kassör och en kontorist. 
75

 

Om man tittar på medlemsförteckningen från 1909 (se bilaga 1)så finns där inte en enda 

person med arbetare i sin yrkestitel. Av de 364 registrerade medlemmarna är de största 

grupperna fabrikörer, grosshandlare och ingenjörer.  Andra stora grupper är direktörer, 

disponenter, banktjänstemän, handlande och kontorister. Det finns även 18 officerare av olika 

grader. Intressant är också att det finns fyra Häradshövdingar på medlemslistan.
76
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1924 har antalet medlemmar minskat till 230 st. Det har också skett en viss förändring 

bland medlemmarnas titlar(se bilaga 1). De mest påtagliga är ökningen av kvinnliga 

medlemmar som på 15 år ökat från 11 till 43 och antalet studenter som gått från 8 till 28st. De 

flesta nya kvinnliga medlemmarna, 35st, har i matrikeln titeln fröken vilket under denna 

period tyder på att de är relativt unga. Detta innebär att dessa två, till stor del, ungdomliga 

kategorier står för nästan en tredjedel av medlemsunderlaget. Kvar i föreningen finns också 

många av de gamla yrkeskategorierna, dessa har dock minskat i antal. Bland dessa märks 

fabrikörer, grosshandlare och ingenjörer. Kategorier som ökat är kontorister och köpmän. 

Anmärkningsvärt är också antalet officerare som minskat från 18 till 3st. En liten men 

signifikativ förändring är också det faktum att det nu finns tre män vars titel som slutar på 

arbetare som medlemmar i föreningen.
77

 

 

Tabell 4. Fördelningen på ett urval av olika yrkeskategorier bland medlemmarna i Örebro 

Simsällskap 

Årtal Totalt antal 

medlemmar 

Fabrikörer Gross-

handlare 

Ingenjörer Direktörer Disponenter 

1909 364 22 21 19 13 8 

1921 230 9 9 9 4 5 

 Handlande Banktjänstemän Officerare Kontorister Köpmän 

1909 15 9 18 15 3 

1921 9 8 3 21 7 

Källa: Örebro Simsällskap medlemsmatris 1909, Medlemsmatrikel 1923 - 1924 

 

Den påtagliga förändringen över de tolv år som skiljer mellan undersökningarna blir en 

föryngring av medlemmarna och att dessa i större mån tillhör lägre sociala grupper. 

Naturligtvis hör dessa båda förändringar i viss mån ihop, en yngre människa har inte haft tid 

att skaffa sig i ett yrke som kategoriseras högt upp på den sociala skalan 

Om man tittar på styrelsens sammansättning har den också förändrats. 1922 års 

avgångar har gjort att styrelsen i takt med de förändringar som skett i medlemskadern också 

har bytt sammansättning. I styrelsen 1924 sitter två kassörer, två banktjänstemän, tre 

kontorister och en folkskollärare.
78
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3.2 IFK Örebro 

Föreningen bildades 1898 som Örebro idrottsklubb
79

 men sökte år 1900 medlemskap i 

den nationella IFK-rörelsen och bytte därför namntill IFK Örebro.
80

 Som de allra flesta 

klubbar som sorterade in sig under den fanan bildades och drevs föreningen av pojkar som 

gått i stadens läroverk.
81

 I det här fallet Karolinska läroverket och Tekniska Skolan i Örebro. 

Något som understryks i ett senare protokoll där man beslutar att försöka rekrytera nya 

medlemmar genom att sätta upp affischer på just de två skolorna.
82

 Föreningen ansluter sig till 

Svenska gymnastik- och Idrottsförbundet 1901.
83

 

Under föreningens första år 1898 -1903 bestod styrelsen av pojkar i åldern 17 – 19 år. 

Dessa personer kvarstår i styrelsen under den första tioårsperioden. 1907 lämnade en av 

föreningens grundare Emanuel Grahn staden.
84

 Detta verkar bli signalen till en större 

förändring inom styrelsen. Vid årsmötet 1908 valdes två nyblivna medlemmar in i styrelsen. 

Ingenjör Charles Löfgren blev ordförande och den andre Helge Åsell skattmästare, dessutom 

valdes en kassör, en kamrer och en löjtnant in i styrelsen.
85

 

Förändringen av styrelsen innebar också en drastisk förändring i hur föreningen sköttes. 

Ett exempel är hur arrangemangen kring föreningens tävlingar såg ut. Från att tidigare ha varit 

ganska småskaliga förändras detta vid den nya styrelsens tillträde. Nu engagerade man 

regementets musikkår och fick också militär hjälp med ordningsvakter.
86

 En annan förändring 

var rekryteringen av nya medlemmar. Efter att tidigare hämtat de flesta av sina medlemmar 

från stadens läroverk har nu många av de nya medlemmarna titlar som visar att de är militärer 

och läkare.
87

 En tredje förändring är hanteringen av de unga medlemmarna. Från att tidigare 

ha stöttat dem och till och med vid ett tillfälle godkänt att de tävlat för annan klubb, med 

förbehållet att de direkt efter säger upp medlemskapet i sagda klubb,
88

 så drev man nu en 

betydligt hårdare linje. När två av klubbens medlemmar kom försent till en träning beslutade 

man att utesluta dessa, utan hänsyn till att dessa cyklat närmare tre mil för att komma till 

träningen. Denna uteslutning markerade också den första tydliga sprickan mellan styrelsen 

och delar av medlemmarna. När uteslutningen togs upp på ett allmänt möte ignorerades 
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protesterna hos medlemmarna totalt av styrelsen,
89

 vilket fick till konsekvens att 15 

medlemmar varav en styrelsemedlem valde att lämna föreningen omedelbart.
90

 Dessa följdes 

sedan av ytterligare 19 medlemmar som hoppade av.
91

 

Den stora medlemsförlusten gjorde att föreningen går in i en period av mycket låg 

aktivitet. Av styrelseprotokollen att döma bestod huvudaktiviteterna av organiserandet av 

basarer för att få pengar till föreningen. Styrelsen delade ut pokaler till varandra och 

ersättning till de som deltagit aktivt under basarerna. Under den här tioårsperioden som 

omfattar första världskriget utgjordes styrelsen av en riksbankskamrer, en ingenjör, en 

kontorsskrivare, en kontorist, en grosshandlare, tre handlare och två med titeln ”herr” även en 

kapten förekommer som ordförande.
92

 

Vid årsmötet 1920 ersätts så hela styrelsen. Ordförande Hugo Larsson har förekommit i 

styrelsen tidigare, men annars är det bara nya namn. Anmärkningsvärt är också det relativt 

höga deltagandet vid årsmötet. Om man jämför med året före så är det mer än dubbelt så 

många deltagare 40 stycken mot 19 stycken. Många av de nyvalda har tidigare varit aktiva i 

olika sektionsstyrelser. Framför allt är sektionen för atletik och brottning väl representerad.
93

 

Föreningens verksamhet förändrades också på ett tydligt sätt efter årsmötet. Man startade ett 

medlemsmöte som ska hållas varje månad där inriktningen ska vara diskussioner kring 

idrottsliga och allmänbildade ämnen. Dessa möten ska annonseras i den lokala pressen.
94

 

Även den idrottsliga inriktningen förändrades efter detta årsmöte. Den inriktning som varit 

dominerande under den tidigare styrelsen, en inriktning på konståkning och driften av 

skridskobanan med tillhörande inkomster, ersattes av ett fokus på brottning och boxning.
95

 

Föreningen har nu sex olika sektioner: allmän idrott, fotboll, atletik, brottning, boxning och 

bandy.
96

 

1922 drabbades föreningen av en akut ekonomisk kris och styrelsen tvingades lätta på 

sina egna plånböcker för att rädda föreningens ekonomi. I samband med detta så har man 

också problem att hitta en ordförande och tvingas avsluta årsmötet utan att en sådan valts.
97

 

Från 1920 och framåt har styrelsen i stort sett en tydlig arbetarkaraktär, till exempel består 

styrelsen 1924 bland annat av 2 metallarbetare, 1 skofabriksarbetare, 1 verkstadsarbetare och 
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1 typograf.
98

 Ett annat exempel på föreningens tydliga arbetarinriktning är man 1929 beslutar 

att alla arbetslösa medlemmar ska slippa betala medlemsavgift.
99

 

Den yrkesmässiga sammansättningen på styrelsens under åren 1923 – 1932 

överensstämmer bra med hur medlemmarna fördelar sig yrkesmässigt. Utav totalt 25 olika 

styrelsemedlemmar under perioden så har 8 stycken olika typer av industriarbetare som sin 

yrkesprofession, 3 stycken är typografer 1 är chaufför, 1 biträde, 1 student och 1 bokhållare. 

De som sticker ut från den mängden är 1fabrikör, 1 körsnär och 1 guldsmed. 7 stycken saknar 

en yrkestitel i protokollen.
100

 

Diagram 2. Fördelning på yrken bland styrelsemedlemmar i IFK Örebro 1923-32. 

 

 

Källa: Årsmötesprotokoll 1923 – 1932, Medlemsmatrikel IFK Örebro 1933 

 

I matrikeln från 1933 förekommer, om man tar bort de ständiga medlemmarna, 181 

medlemmar (se bilaga 2). 84 av dessa har olika typer av industriarbetare som titel, varav 58 

skoarbetare. Ytterligare 53 stycken kan anses har yrken som skulle placera in dem i 

arbetarklassen. För att titta på de kategorier som är representerade i styrelsen finns till 

exempel 12 typografer och tre studenter. Av de övriga medlemmarna saknar 20 en titel i 

matrikeln. I den återstående gruppen på 24 är ingen grupp speciellt utmärkande. De personer 

som utmärker sig är samma personer som sticker ut när man tittar på styrelsemedlemmarna.
101
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Diagram 3. Fördelning på yrken bland medlemmar i IFK Örebro 1933. 

 

Källa: Medlemsmatrikel IFK Örebro 1933 

 

Redan under sin första tid tar föreningen in kvinnor som medlemmar. På årsmötet 1900 

beslutar man att kvinnor får vara med i föreningen och redan vid det följande styrelsemötet 

väljs fem kvinnor in i föreningen. Avgiften för de kvinnliga medlemmarna är något lägre 1 kr 

i stället för de 2,50 som de manliga medlemmarna betalar.
102

 1904 diskuteras kvinnligt 

medlemskap återigen på ett styrelsemöte. Styrelsen beslutar att välja in sju nya kvinnliga 

medlemmar. Medlemsavgiften sätts återigen till 1 krona (manliga medlemmar betalar 5 kr och 

juniorer 3 kr). Beslutet orsakar en debatt på det följande allmänna mötet och två medlemmar 

reserverar sig mot beslutet och lämnar senare föreningen.
103

 Under hela perioden förekommer 

det att kvinnliga medlemmar väljs in i föreningen, dock är dessa mer eller mindre osynliga 

vad det gäller deltagande i olika aktiviteter. Ett lysande undantag är dock den fotbollsmatch 

som organiseras mellan två kvinnliga lag den 21 oktober 1921.
104

 

3.3 Hagaby GoIF 

Hagaby GoIF grundades 1926 som en gymnastikförening i bostadsområdet Hagaby i 

norra delen av det som i dag är Örebro stad. Området bestod till största delen av egna hem 

byggda på 1910-talet av arbetare från främst Järnvägens Centrala Verkstäder. När föreningen 
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grundades stod bara gymnastik på programmet. Den bestod av tre separata avdelningar en för 

män, en för kvinnor och en för pojkar.
105

 

Redan vid föreningens grundande utgjorde arbetarna ett stort inslag i styrelsen. Den 

första styrelsen bestod av två lärare, varav en var kvinna, en skofabriksarbetare, en fröken och 

ett handelsbiträde.
106

 Att notera är att av fem ledamöter i den första styrelsen var två kvinnor. 

Efter interna strider 1928 försvinner lärarna från styrelsen och arbetarinslaget kommer att 

dominera helt.
107

 Klubben drabbas under 1929 av ett medlemstapp, men genom ett kraftfullt 

agitationsarbete och breddning av grenar med framför allt inomhusidrott ökar föreningens 

medlemsantal igen.
108

 1931, samma år som föreningen slås samman med Hagaby SK och 

breddar verksamheten till att involvera också fotboll, bandy och skidor
109

 och dessutom går 

med i RF, består styrelsen av tre handelsbiträden, två skofabriksarbetare, en 

järnvägstjänsteman och en fröken.
110

 Den sammansättningen på styrelsen med skiftningar i 

vilka personer som sitter i den består under hela 1930-talet. 

Totalt förekommer 25 personer i styrelsen under perioden 1930 – 1939. Av dessa är tre 

handelsbiträden, 7 fabriksarbetare, 7 står listade som fröken eller fru, en tapetserare, en 

typograf och en järnvägstjänsteman. Fem stycken saknar titel i närvarokorten.
111

 Om man 

jämför den fördelningen med sammansättningen på de medlemmar som är aktiva i föreningen 

som finns det en bra överensstämmelse. 1927 hade föreningen 69 medlemmar (se bilaga 3), 

22 av dessa var kvinnor, 17 var pojkar och 30 män. Av dessa jobbade 10 som fabriksarbetare, 

4 som grovarbetare och 4 som handelsbiträden. Tre var hantverkare av olika slag, två jobbade 

inom livsmedelsbranschen, två studerade, en var kontorist och två saknade titel. De som stack 

ut var en lärare och en järnvägstjänsteman.
112

 Båda dessa förekommer ju också på olika poster 

i styrelsen. 

Medlemsförteckningen 1934 visar 45 aktiva medlemmar i gymnastikavdelningen(se 

bilaga 3). Antalet kvinnor har ökat något till 27. Avdelningen för pojkar har helt försvunnit 

och antalet män sjunkit betydligt till 18 stycken. Fördelningen på dessa är följande: 11 är 

fabriksarbetare sedan finns det en var av målare, chaufför, typograf, eldare och en som saknar 

titel. De som sticker ut något är en fanjunkare och en förman.
113
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En av orsakerna till att det fanns minst en kvinna med i styrelsen under hela perioden 

1926 – 1939 är att man hade bestämt att varje avdelning skulle ha en representant i styrelsen. 

Dock får närvaron av en kvinnlig styrelsemedlem betraktas som relativt unik vid den här 

tidpunkten. Om man till exempel tittar på samtliga distriktsförbunds styrelser saknas där 

kvinnlig representation under perioden.
114

 

Från grundandet 1926 och fram till undersökningens slut 1939 finns det en tydlig 

överensstämmelse mellan yrkesfördelningen på de som var aktiva i föreningen och de som 

satt i styrelsen. De förmodligen viktigaste orsakerna till detta är föreningens storlek, med som 

mest under perioden ett hundratal medlemmar
115

 och den tydliga lokala anknytningen till 

bostadsområdet Hagaby och dess invånare. 
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4 Diskussion 

4.1 Utvecklingen i de lokala föreningarna 

Till att börja med vill jag tydligt understryka att min undersökning kring de lokala 

föreningarna innefattar tre föreningar med olika profil. IFK Örebro och Örebro simsällskap 

var föreningar som inriktade sig mot hela stadens befolkning medan Hagaby GoIF var en 

lokal förening i ett bostadsområde. Dessutom grundas ju Hagaby betydligt senare än de andra 

två och har ett lägre medlemsantal. Detta kan leda till att jämförelser dessa emellan ibland kan 

vara svåra att göra. 

Hos de båda äldre föreningarna Örebro Simsällskap och IFK Örebro fanns ett system 

för rekrytering av nya medlemmar. För att dessa skulle bli godkända och invalda krävdes att 

två gamla medlemmar skrev på rekommendationer. Ett system som innebär att dynamiken i 

medlemsrekryteringen blir begränsad.
116

 Inom IFK fanns också regeln att innan en ny 

kvinnlig medlem kom i fråga så skulle hela den kvinnliga avdelningen godkänna denna.
117

 

Detta innebar att simsällskapets exklusiva karaktär bevarades under en lång period 

eftersom ingen från överklassen skulle rekommendera en arbetare som medlem i föreningen. 

Inom IFK finns det en skillnad eftersom det större utbudet av grenar och den mer uttalade 

tävlingsprofilen under 1910-talet gjorde att många arbetarungdomar kom in som aktiva inom 

till exempel fotbollen. När den första vallen var bruten så innebar ju detta att man kunde 

rekommendera fler kamrater och inslaget av arbetare ökade. Dessa blev senare ledare och 

engagerades i de olika grenstyrelserna, för att sedan slutligen ta plats i huvudstyrelsen. 

Inom Hagaby tycks inte rekryteringen har varit några problem. Föreningens profil och 

lokala förankring innebar att alla som bodde i närområdet har varit välkomna. Eftersom att 

området har en övervägande arbetarklassbefolkning betyder det dock att föreningen i stort sett 

har en homogen medlemsgrupp.  

Generellt tycker jag att demokratiseringsprocessen hos föreningarna i Örebro följer 

samma tidsmönster som man kan se kring idrotten nationellt. I början på 20-talet kommer en 

omdaning där det sociala mönstret i styrelserna förändras. Inom IFK sker förändringen 1920 

när ett antal medlemmar gör något som mellan raderna snarast verkar vara en kupp och tar 

över makten i föreningen. Intressant är att dessa nya styrelseledamöter förutom att socialt 

tillhöra arbetarklassen också bekräftar teorierna om idrottstratifiering i Schelins ”Den 
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ojämlika idrotten”, där det ju hävdas att ju mer fysisk en idrott är desto mer tilltalar den 

arbetarklassen, genom att till stor del representera idrotterna atletik och brottning. Den 

inriktning föreningen efter detta väljer, blir ju också med stort fokus på dessa idrotter samt 

andra med som också har stort arbetarinslag som bandy, boxning och fotboll. 

Vad det gäller sambandet mellan sammansättningen av IFKs styrelse och den sociala 

hemhörigheten hos medlemmarna tycker jag att det finns intressanta slutsatser att dra. De 

första tio åren fram till 1908 finns inga problem. Trots att styrelsemedlemmarna blir äldre så 

tycks det vara så att man befinner sig nära sin medlemsbas. Rekryteringen sker vid stadens 

läroverk och flickskolor och alla medlemmar tycks utgöra en relativt homogen grupp.  

När sedan en ny styrelse väljs 1908, förändras också synsättet på medlemmarna och 

verksamheten. Förutom att den nya styrelsen verkar välja en mer uppfostrande roll, så 

distanserar den sig också på ett tydligt sätt från de aktiva medlemmarna och den vardagliga 

verksamheten. De idrottsliga besluten försvinner från protokollen och fokus hamnar på 

basarer och hur inkomsterna från skridskobanan ska bevaras. Detta leder till en alienation från 

de aktiva medlemmarna med avhopp från föreningen som följd. Under de tolv år som den nya 

styrelsen verkar, så ökar diskrepansen mellan styrelse och medlemmar. Sammansättningen 

med bland annat en riksbankskamrer, en grosshandlare och en ingenjör har liten förankring i 

den ökande grupp med arbetare som är aktiva i föreningens olika sektioner. Det tycks också 

som missnöjet med styrelsens verksamhet kommer till ytan i samband med årsmötet 1920. 

Efter årsmötet 1920 förändras föreningens inriktning helt igen. Styrelsens 

sammansättning svänger helt mot en arbetarprofil. De kommande tolv åren har en tredjedel av 

styrelsemedlemmarna arbetare i sin yrkestitel och ytterligare ett antal har titlar som hör 

hemma i arbetarklassen eller den lägre medelklassen. Om man jämför detta med 

medlemsmatrikeln från 1933 så finns det ett stort samband mellan dessa. I matrikeln kan man 

placera två tredjedelar av medlemmarna inom arbetarklassen. Man kan med andra ord se att 

en tydlig maktförskjutning skett inom föreningen från att under 1910-talet varit en förening 

kontrollerad av den övre medelklassen till att under 1920-talet bli en förening för arbetare 

styrd av arbetare. 

Hos Örebro Simsällskap kommer förändringen några år senare, 1922 när styrelsen 

genomgår en generationsväxling. Med föreningens tydliga profil mot samhällets övre skikt 

blir inte förändringen inte lika arbetardominerad, men den nya styrelsen får en tydlig 

medelklassprägel, något som väl grundar sig i den sociala fördelningen på föreningens 

medlemmar.  
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Om man betraktar förändringarna som har skett i föreningens medlemskader under den 

mellanliggande perioden så har denna gått mot en starkare medelklassprofil. Kontorister och 

tjänstemän har ökat sin andel och dessa får också plats i styrelsen. Jämfört med 1909 års 

styrelse som bestod av fabrikörer, grosshandlare och ingenjörer är detta en stor förändring. 

Den fortsatta medlemsutvecklingen förstärker också underlaget för en styrelse med bas i 

medelklassen. Under de år som följer på förändringen så ökar rekryteringen av unga 

medlemmar med bas i studentlivet. En jämförelse mellan den sociala sammansättningen i 

föreningens medlemsmatrikel och styrelsens utformning ger både 1909 och 1924 en god 

överensstämmelse. Så antagandet att föreningen styrs av en annan klass än vad medlemmarna 

tillhör kan inte på något sätt styrkas i Örebro Simsällskap. Ett undantag finns dock i 

överensstämmelsen och det är att den ökade kvinnliga medlemsandelen inte på något sätt 

representeras i styrelsen. 

Om man i sammanhanget tar in teorierna kring idrottstratifiering så finns det en klar 

överensstämmelse kring simningen och de medlemmar som Simsällskapet har. Schelin hävdar 

ju att individuella idrotter attraherar deltagare från de högre sociala skikten och man kan 

dessutom se att ju mer etablerad idrotten blir desto fler deltagare kommer de från de lägre 

sociala skikten något som också är en del av teorin. 

I det tredje exemplet Hagaby så bildas föreningen 1926 och då har ju i stort sett hela den 

demokratiska förändringen genomförts. Dock ska sägas att med föreningens 

medlemsunderlag och den geografiska placeringen så är nog inslaget med de folkskollärare 

som var med och grundade föreningen och satt i den första styrelsen så högt upp på den 

sociala stegen man kan förväntas komma. Överhuvudtaget så finns i föreningen ett väldigt 

stort samband mellan medlemmarnas och styrelsens sociala sammansättning under hela 

perioden. Det som skiljer Hagaby från de övriga föreningarna i undersökningen och också 

från referensunderlaget kring de högre styrelserna är det ständiga inslaget av en kvinnlig 

styrelsemedlem. 

Varför inträffar då dessa förändringar i styrelsesammansättningen under de första åren 

på 1920-talet? För det första handlar det naturligtvis om den popularisering som idrotten som 

kan sägas ha startat i samband med OS i Aten 1906.
118

 Idrottsintresset har spridit sig ner 

genom de sociala skikten, enligt Schelins teorier om idrottsstratifiering, och antalet utövare i 

de lägre skikten har vuxit lavinartat.
119

 Detta gör naturligtvis att tillgången på lämpliga och 

villiga kandidater till styrelseposter är betydande. 

                                                        
118

Lindroth (1987) s.360 
119

Schelin (1985) s. 51-52 
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För det andra så har utbildningsnivån kring både föreningsliv och demokratiska 

processer vuxit hos befolkningen i och med både de växande folkrörelserna och den allmänna 

rösträtten. Människor i de lägre klasserna hade lärt sig hur demokratin fungerade och precis 

som i nämns Lipsets tes gjorde detta att folk i de övre klasserna inte såg någon anledning till 

att sätta sig emot att de fick delta i beslutsfattandet.
120

 

För det tredje så hade naturligtvis den allmänna och lika rösträttens införande under det 

föregående decenniet gjort att människor börjat betrakta det som naturligt att alla skulle får 

göra sina röster hörda. Det socialdemokratiska partiets framgångar både nationellt och på det 

lokala planet gav också självförtroende. I Örebro hade socialdemokraterna efter 1919 års val 

24 av 50 mandat i kommunfullmäktige och trots att man fick vänta enda till 1934 för att få 

majoritet så ingav detta naturligtvis självförtroende.
121

 

Till sist kan man inte underskatta det arv som första världskrigets slagfält förde med sig. 

Där den unge arbetaren och överklassynglingen slogs sida vid sida utan att det gjordes 

skillnad på vem som var vem. Detta gav respekten för överheten en rejäl törn. Även om 

Sverige inte deltog aktivt i kriget så drabbades man av hungersnöd och ett visst mått av 

uppror i samband med detta vilket skakade om samhällsstrukturen, dessutom spreds 

naturligtvis ovanstående tankar till befolkningen genom framför allt de socialistiska 

tidningarnas rapportering. 

4.2 Jämförelse med de rikstäckande organisationerna 

Under perioden som undersökts har idrotten i Sverige genomgått en radikal förändring. 

Från att ha varit dominerad av överklass och militär så har medel och arbetarklass gjort sitt 

intåg både som aktiva och i en förlängning inom idrottens styrelser. Idrotten har också gått 

från att varit toppstyrd till att ha blivit demokratisk. De förändringar som drog in i det svenska 

samhället under de första decennierna på 1900-talet gjorde också sitt avtryck inom idrotten. 

Även om kampen aldrig var speciellt jämn är det intressant att reflektera kring vad som 

hade hänt om Central Föreningen hade vunnit maktkampen mot Riksidrottsförbundet och dess 

organisation hade fått genomsyra idrotten. Med den toppstyrda och totalt odemokratiska 

organisation CF hade skulle idrotten i Sverige förmodligen se helt annorlunda ut. Kanske 

skulle den ha en mer kommersiell inriktning där de ideella föreningarna skulle vara sällsynta 

och ungdomsidrotten, precis som i USA, skulle bedrivas i skolornas regi. En elitidrott som 

helt skulle styras av ekonomiska intressen. 

                                                        
120
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121

ScherlundBo, SAP och Kommunalpolitiken 1928 -1940 (2001) s. 48 
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Nu blev ju Riksidrottsförbundets organisation den som vann kampen. Mycket beroende 

på strukturen med distrikts och specialförbund. Den organisationen nådde gräsrötterna och 

fick dessa att känna sig delaktiga i en helhet men gav dem också frihet att utveckla sin egen 

idrott och idrottsförening. Denna känsla av involvering gjorde troligtvis att 

rekryteringsgrunden för ledare inom de lokala föreningarna blev god. Något som i 

förlängningen ledde till att dessa ledare också kunde ta ansvar inom DF, SF och till slut inom 

RF. Genom denna organisation breddade man det geografiska underlaget och minskade 

dominansen av militärer och de övre sociala skikten inom idrottens styrelser åtminstone på de 

lägre nivåerna. 

Om man ska vara saklig så sker det kanske inte några genomgripande förändringar i 

sammansättningen vad det gäller RFs överstyrelse under Mellankrigstiden. Det är fortfarande 

de övre sociala skikten som har den totala dominansen, lägre än tjänstemän eller kamrerer 

kommer man inte. Den enda tydliga förändringen är en påtaglig minskning av det militära 

inslaget. Förändringarna sker istället framför allt inom distriktsförbunden. Där ökar inslaget 

av arbetare, kontorsanställda, jordbrukare och hantverkare från 40 % till närmare 50 % under 

1920-talet. Något som kan förklaras med DFs mindre prestigefyllda roll i sammanhanget. 

Om man jämför denna utveckling med den utveckling som är inom de undersökta lokala 

föreningarna så sker förändringen snabbare inom föreningarna. Först och främst beroende på 

det mindre statistiska underlaget, när en förändring sker så blir de ju totalt genomslag. Dock 

måste man också lägga in det faktum att en plats i föreningsstyrelsen har lägre prestige än en i 

distriktsstyrelsen vilket gör att förändringen kommer tidigare. Den slutsats man dock kan dra 

är att det under 1920-talet sker en förändring där de lägre sociala skikten får inträdesbiljett till 

styrelserummen även om det oftast är i de mindre prestigefyllda sammanhangen. 

De skillnader som finns mellan sammansättningen av de undersökta föreningarnas 

styrelser tror jag delvis kan spåras till vilka idrotter de olika föreningarna bedriver. Om man 

tittar på de resultat som idrottsstratifieringen kommit fram till så attraherar individuella 

sporter som simning människor från samhällets övre sociala skikt medan lagidrotter som 

fotboll och kampsporter som brottning attraherar utövare från de lägre skikten. Därmed följer 

de nya styrelserna på det tidiga 1920-talet dessa forskningsrön. Simsällskapet får en styrelse 

från medelklassen och IFK hämtar till stor del sin styrelse från arbetarklassen. 

4.3 Kvinnorna 

Det kan sägas direkt att hitta information om kvinnornas roll i idrotten under den här 

perioden har varit en utmaning. Om man ska börja se förändringar i kvinnornas möjligheter 
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att ha inflytande över idrottens utveckling så får man nog börja ungefär ett halvt sekel senare. 

Det finns exempel på kvinnor som suttit i styrelser under perioden. Framför allt i 

Specialförbunden hos det idrotter där kvinnor varit aktiva idrottare, men detta blir mer ett 

undantag än någonting annat. I min egen undersökning finns Hagaby som ett lysande 

undantag där man under hela den undersökta perioden har haft minst en kvinnlig representant 

i styrelsen. 

Generellt motarbetades kvinnornas deltagande inom idrotten. Det fanns begränsningar 

kring vilka idrotter man fick delta i, hur man skulle klä sig och hur prestationerna skulle 

bedömas. Bland annat hävdade Svenska Idrottsförbundet 1925 att det skulle kosta för mycket 

att ha kvinnliga deltagare med i tävlingsverksamheten.
122

 Dessa begränsningar har ju funnits 

och finns i viss mån kvar än i våra dagar. Ännu får kvinnor inte tävla i alla idrottsgrenar  

Detta med kvinnans undanskymda roll är nu ingenting unikt för idrotten under den här 

perioden. Enligt Annerstedt råder i hela samhället en antifeministisk stämning på grund av 

depression och nativitetskris. Väldig många är negativa vad det gäller kvinnans intåg i 

yrkeslivet. Samhällslivet domineras helt av män.
123

 Trots att man genomför reformer som att 

gifta kvinnor blir myndiga och jämställda mannen samt den kvinnliga rösträttens införande 

tog det till exempel flera årtionden innan kvinnorna fick någon typ av volymmässig 

representation i riksdagen.
124

 Kort sagt fick kvinnorna vänta, och gör det i viss mån 

fortfarande, på att få ett likaberättigande inom både idrott och samhälle. 
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5 Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur den sociala sammansättningen på de 

lokala styrelserna demokratiserats. Tyngdpunkten i studien ligger på hur inslaget av arbetare 

och kvinnor förändras och vilka skillnader i social status det är mellan styrelsens 

sammansättning och medlemmarna. Jämförelser görs med de rikstäckande 

idrottsorganisationerna. 

Studien domineras av arkivstudier, till största delen på Arkivcentrum i Örebro. Där jag 

genom att studera i första hand styrelseprotokoll, fokuserat på tre lokala föreningars 

utveckling. Jag har dessutom studerat en hel tidigare forskning kring vad som skedde inom 

idrottsrörelsen på riksplanet. Framför allt har Jan Lindroths forskning givit en god 

referensram. 

Under det tidiga 1900-talet demokratiserades Sverige. Allmän och lika rösträtt 

genomfördes för alla män och några år senare fick även kvinnorna delta i valen. Redan 

tidigare hade flera folkrörelser utvecklats, tidigast var frikyrko- och nykterhetsrörelsen men 

under de första decennierna på 1900-talet tog även idrottsrörelsen fart. Dessa rörelser hade till 

stor del ett arbetarinslag och gjorde att fler arbetare fick självförtroendet att delta i 

styrelsearbetet. 

I början av min studie styrs två av föreningarna jag studerat, IFK Örebro och Örebro 

Simsällskap, av styrelser dominerade av de högre socialklasserna. Men sammansättningen av 

dessa styrelser har också hög grad en överensstämmelse med sammansättningen på 

föreningens medlemmar. När föreningens medlemstruktur förändras till leder detta till att 

föreningens styrelse några år senare också får en annorlunda sammansättning. Inom IFK 

Örebro blir den nya styrelsen arbetardominerad mycket beroende på de grenar som utövas 

inom föreningen. Grenar som fotboll och brottning som har en hög andel utövare från 

arbetarklassen. Inom Örebro Simsällskap är det i stället medelklassen som tar över rodret. 

Individuella sporter som simning attraherar traditionellt människor med högra social status. 

Den tredje föreningen Hagaby startas senare än de båda andra och har redan från start 

en hög andel arbetare i styrelsen. Dels beroende på att processerna med demokratiseringen 

hade nått längre dels beroende på att medlemsunderlaget nästan uteslutande bestod av 

arbetare. 

I jämförelse med de rikstäckande organisationerna så sker de här förändringarna 

tidsmässigt nästan samtidigt men de får ett mycket tydligare genomslag i de undersökta 

föreningarna. Detta beroende på tre saker, dels föreningarnas storlek, en förändring i en 
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undersökt förening blir naturligtvis hundraprocentig och får därmed stor genomslagskraft. 

Dels det mindre underlaget i undersökningen, tre föreningar. Till sist blir förändringarna 

snabbare beroende på föreningens mindre prestigefyllda profil jämfört med uppdrag inom 

t.ex. distriktsförbund. 

Beträffande kvinnornas roll inom föreningsstyrelserna så är den studerade tidsperioden 

väl tidig för att dessa ska ha haft möjlighet att göra skillnad. I det fallet utgör inte 

idrottsrörelsen inte något undantag från samhället i stort under perioden. 
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Bilaga 1 
Sammanställning av medlemmar sorterat på yrken Örebro simsällskap 

    1909 

 

1924 

 titel summa titel summa 

advokat 2 advokat 1 

apotekare 2 apotekare 1 

arkitekt 3 arkitekt 0 

baningenjör 1 baningenjör 0 

bankdirektör 3 bankdirektör 2 

banktjänsteman 9 banktjänsteman 8 

barberare 2 barberare 2 

bokhandelsbiträde 1 bokhandelsbiträde 1 

bokhandlare 1 bokhandlare 0 

bokhållare 8 bokhållare 3 

Boktryckare 3 Boktryckare 0 

borgmästare 1 borgmästare 1 

byggmästare 3 byggmästare 0 

Direktör 13 Direktör 4 

Disponent 8 Disponent 5 

distrikschef 1 distrikschef 0 

eldare 1 eldare 0 

Fabrikör 22 Fabrikör 9 

fanjunkare 3 fanjunkare 0 

folkskollärare 1 folkskollärare 4 

fotograf 3 fotograf 0 

friherre 1 friherre 0 

fru 2 fru 0 

Fröken 9 Fröken 35 

glasmästare 1 glasmästare 0 

godsägare 3 godsägare 0 

Grosshandlare 21 Grosshandlare 9 

handelsresande 8 handelsresande 3 

Handlare 15 Handlare 9 

hovrättsnotarie 2 hovrättsnotarie 0 

Häradshövding 4 Häradshövding 1 

ingenjör 19 ingenjör 9 

juvelerare 4 juvelerare 2 

järnhandlare 7 järnhandlare 3 

Kammarskrivare 0 Kammarskrivare 0 

Kamrer 6 Kamrer 5 

Kapten 6 Kapten 1 

Kassör 6 Kassör 7 

klädeshandlare 4 klädeshandlare 0 

kommisionslantmätare 1 kommisionslantmätare 0 

konditor 2 konditor 1 
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Kontorist 15 Kontorist 21 

kontorschef 2 kontorschef 3 

kontraktsprost 1 kontraktsprost 0 

kronolänsman 3 kronolänsman 0 

Källarmästare 2 Källarmästare 2 

köpman 3 köpman 7 

körsnär 1 körsnär 0 

Lagerchef 1 Lagerchef 0 

Landskanslist 5 Landskanslist 0 

landssekreterare 1 landssekreterare 0 

lantmätare 1 lantmätare 0 

lektor 2 lektor 1 

läderhandlare 3 läderhandlare 1 

läkare 2 läkare 2 

Länsjägmästare 1 Länsjägmästare 0 

Läroverksadjunkt 4 Läroverksadjunkt 0 

löjtnant 5 löjtnant 1 

major 2 major 0 

manufakturhandlare 2 manufakturhandlare 0 

mejerist 1 mejerist 0 

möbelhandlare 1 möbelhandlare 0 

Ombudsman 1 Ombudsman 0 

pianostämmare 1 pianostämmare 0 

poliskommisarie 1 poliskommisarie 0 

Postexpeditör 1 Postexpeditör 0 

postmästare 1 postmästare 0 

regementsintendent 2 regementsintendent 1 

rektor 1 rektor 1 

Rådman 3 Rådman 1 

skräddarmästare 1 skräddarmästare 0 

smidesmästare 1 smidesmästare 1 

stadfiskal 1 stadfiskal 1 

stadsarkitekt 1 stadsarkitekt 0 

stadskamrer 1 stadskamrer 0 

stadsnotarie 1 stadsnotarie 0 

stationsinspektör 1 stationsinspektör 0 

stationsskrivare 2 stationsskrivare 0 

statsingenjör 0 statsingenjör 0 

studerande 8 studerande 28 

tandläkare 4 tandläkare 2 

telegrafassistent 1 telegrafassistent 0 

telegrafkommisarie 1 telegrafkommisarie 0 

Titel saknas 45 Titel saknas 1 

tryckeriföreståndare 1 tryckeriföreståndare 0 

Underlöjtnant 3 Underlöjtnant 0 

urmakare 1 urmakare 0 
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vaktmästare 1 vaktmästare 0 

verkmästare 4 verkmästare 1 

veterinär 2 veterinär 1 

överjägmästare 1 överjägmästare 0 

överkonstapel 1 överkonstapel 0 

överstelöjtnant 1 överstelöjtnant 0 

 

364 föreståndare 1 

  

Korrespondent 2 

1909 

 

Paddlare 1 

  

arbetare 1 

varav 11 kvinnor 

 

plåtslagarmästare 1 

  

handelsbiträde 3 

  

fabriksarbetare 1 

  

syssloman 1 

  

lagerbiträde 5 

  

verstadsarbetare 2 

  

prokurist 1 

  

brukspatron 1 

  

lokförare 1 

  

statsfogde 1 

  

hamnfogde 1 

  

skofabriksarbetare 3 

  

typograf 1 

  

tryckeriarbetare 1 

   

230 

  

1924 

 

    

  

Varav 43 kvinnor 
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Bilaga 2. 
Sammanställning medlemmar IFK Örebro sorterat på yrke 

Titel Summa 

affärsföreståndare 1 

banktjänsteman 1 

bilreparatör 3 

biträde 4 

bokhandelsmedhjälpare 1 

bokhållare 1 

bryggeriarbetare 1 

charkuteribiträde 2 

chaufför 2 

diversearbetare 3 

f.d. Vice korpral 1 

fabriksarbetare 1 

fabrikör 1 

fru 1 

fröken 1 

furir 1 

gipsrörare 1 

grovarbetare 3 

guldsmed 1 

handlare 2 

hattmakare 1 

kassör 1 

klädeshandlare 1 

kontorist 1 

korgmakare 1 

körsnär 1 

Lagerarbetare 1 

lagerbiträde 3 

Lagerchef 1 

låssmed 1 

lärling 1 

maskinarbetare 3 

metallarbetare 4 

musiker 1 

målare 2 

nåttlerska 1 

papperbruksarbetare 1 

pianotekniker 1 

polisman 1 

reparatör 1 

servitör 1 

skoarbetare 58 

skolpojk/stud 3 
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skomakare 1 

Slakteriarbetare 1 

snickare 2 

springpojk 3 

Stensättare 3 

tapetserare 2 

telefonist 1 

titel saknas 20 

typograf 12 

typograflärling 3 

urmakarlärling 1 

vaktmästare 1 

verkstadsarbetare 7 

vändmakare 1 

åkeriarbetare 1 

 

181 

 

 


