
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a paper published in Idrott, historia & samhälle.

Citation for the original published paper (version of record):

Alsarve, D., Svensson, R. (2015)
I amatörismens gränsland: Konsekvenser av fotbollstränarens ökade inflytande i den
flersektionella idrottsföreningen under det tidiga 1900-talet
Idrott, historia & samhälle, : 21-35

Access to the published version may require subscription.

N.B. When citing this work, cite the original published paper.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-47974



1

Idrott Historia
& Samhälle

2015



2

idrott, historia & samhälle

TEMA: DEN SVENSK A IDROT TSMODELLENS HISTORIA 

Den svenska idrottsmodellens historia:

Perspektiv på föreningsdemokrati och 
styrsystem inom svensk idrottsrörelse 

från 1900- till 2000-talet

Redaktörer:
Jens Ljunggren
Paul Sjöblom

Bill Sund



3

Idrott, historia och samhälle är Svenska idrottshistoriska föreningens, SVIF:s, 
årsskrift. 
Hemsida: www.svif.net

Manus till årsskriften ska vara redaktionen tillhanda senast den 1 juni. 
Meddelande om acceptans eller avslag ges därefter senast den 30 juni,
varefter inlämning av reviderad version görs senast den 31 augusti.

Redaktion:
Paul Sjöblom    Helena Tolvhed
Historiska institutionen   Historiska institutionen
Stockholms universitet    Stockholms universitet
106 91 Stockholm   106 91 Stockholm
Telefon: 08-16 44 87   Telefon: 08-16 35 81
e-post: paul.sjoblom@historia.su.se e-post: helena.tolvhed@historia.su.se

Medlem i SVIF blir du enklast genom att betala in årsavgiften på föreningens 
plusgirokonto, 93 57 70-8. Avgiften är 150 kronor för privatpersoner, 
institutioner och organisationer. 

Medlemskap kan också lösas genom att kontakta SVIF:s kassör: 
Kerry Kempe
Tuvgatan 15
589 57 Linköping
Telefon: 013-15 38 38
e-post: kerkem@vidingsjo.se

Omslagsbild: Storumans IK Styrelsemöte december 1961.
Fotograf: Harald Eriksson.

Tryckt med bidrag från Centrum för idrottsforskning.

© 2015 Artikelförfattarna och SVIF
Grafisk form: Mats Håkanson, keepthepace.se
ISSN 0280-2775
Kph Trycksaksbolaget AB, Uppsala



4

idrott, historia & samhälle

Innehåll

Medverkande i detta nummer 5

Förord 8

Inledning 10

Jens Ljunggren, Bill Sund &, Paul Sjöblom
Inledning: Perspektiv på föreningsdemokrati och styrsystem inom svensk 
idrottsrörelse från 1900- till 2000-talet

Del 1. Folkrörelsehybriden 20

Daniel Alsarve & Robert Svensson
I amatörismens gränsland: Konsekvenser av fotbollstränarens 
professionalisering i Örebro sportklubb under det tidiga 1900-talet

21

Bill Sund
Folkrörelsehybriden och den svenska elitfotbollens utveckling sedan 1990-talet 

37

Del 2. Föreningsdemokratin 58

Christer Ericsson & Björn Horgby
Idrottsrörelsen och demokratin – fyra styrmodeller

59

Jonny Hjelm, Sofia Isberg & Maria Rönnlund
Idrott och demokrati: Berggården IK 1974–2004

89

Del 3. Den statliga och samhälleliga styrningsteknologin 116

Paul Sjöblom
Det samhällsnyttiga Riksidrottsförbundet: Svensk statlig idrottspolitik i ett 
historiskt, institutionellt och jämförande perspektiv

117

Malin Österlind & Josef Fahlén 
Reconsidering the epistemology of the Swedish sports model through the 
lens of governmentality: Notes on the state-civil society relationship, 
government, power and social change

148

Recensioner

Mats Greiff
Nils-Olof Zethrin: Mellan masskonsumtion och folkrörelse.
Idrottens kommersialisering under mellankrigstiden

172

Leif Yttergren
Gaute Slåen Heyerdahl: Vinter-OL i skisportens vugge: De VI Olympiske vin-
terleker i Oslo, 1952 og De XVII Olympiske vinterleker i Lillehammer, 1994

177



5

Medverkande i detta nummer

Daniel Alsarve
är fil. dr. i historia och lektor vid Örebro universitet. Hans avhandling från 
2014 heter I ständig strävan efter framgång? Föreningsdemokratins innehåll och 

villkor i Örebro Sportklubb 1908–1989. Forskningsintresset riktar sig främst 
mot demokrati-, genus- och maskulinitetsfrågor inom idrotten. Alsarve arbetar 
också som projektledare för ”Unga satsar jämt”, ett jämställdhetsprojekt med 
fokus på idrott och maskulinitet vid Örebro Läns Idrottsförbund/SISU Örebro.

Christer Ericsson
är professor emeritus vid Örebro Universitet, Institutionen för hälsovetenskap 
och medicin. Han har tidigare inom det idrottshistoriska fältet publicerat Fotboll, 

bandy och makt: idrott i brukssamhället (Carlssons förlag 2004). Den senaste boken 
är Faderliga företagare i Sverige och Japan (Carlssons förlag 2015), som är skriven 
tillsammans med Björn Horgby och Shunji Ishihara vid Tokyo universitet.

Josef Fahlén
är docent i pedagogik vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. I sin 
forskning om föreningsidrottens professionalisering, kommersialisering och 
politisering har han bland annat visat hur föreningsidrottens verksamhetsin-
riktningar och interna prioriteringar har förändrats och alltmer kommit att 
påverkas av externa intressen hos kommersiella och politiska aktörer. Dessa 
processer har inneburit genomgripande konsekvenser för idrottsverksamheters 
värdegrunder – och i förlängningen för de idrottsaktiviteter som anordnas för 
barn, ungdomar och vuxna.

Jonny Hjelm
är professor i historia och verksam vid Institutionen för idé och samhällsstudier 
och Idrottshögskolan, Umeå universitet. Han har sedan slutet av 1980-talet ar-
betat med arbetslivs- och fackföreningshistorisk forskning. De senaste 15 åren 
har han även utforskat damfotbollens historia och den humanvetenskapliga 
idrottsvetenskapens syn på ”tävlingsidrotten”. Hjelm deltar nu i forsknings-
projektet ”Idrottsföreningen som demokratisk fostransmiljö”.

Björn Horgby
är professor i historia vid Örebro universitet. Tillsammans med Christer Ericsson 
och Bill Sund håller han nu på att skriva en bok som bygger vidare på den artikel 
som finns med i detta temanummer. Tidigare har Horgby framför allt forskat 
om arbetar- och fackföreningshistoria. Kampen om facket: Den socialdemokratiska 

hegemonins förändringar (Borea 2012) är ett resultat av denna forskning. 
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Sofia Isberg
är universitetslektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan och verksam vid 
Idrottshögskolan, Umeå universitet. I sin forskning har hon bland annat intres-
serat sig för organisering och ledning samt intern kommunikation i företag 
och organisationer. Isberg deltar nu i forskningsprojektet ”Idrottsföreningen 
som demokratisk fostransmiljö”.

Jens Ljunggren
är professor i historia, särskilt idrottshistoria, vid Stockholms universitet. Han 
disputerade 1999 och har sedan dess forskat och skrivit om idrottshistoria, 
manlighet, intellektuella samt politiska känslor. Den senaste boken har titeln 
Den uppskjutna vreden: Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet 

(Nordic Academic Press 2015).

Maria Rönnlund
är fil. dr. i pedagogiskt arbete och verksam vid Institutionen för idé- och sam-
hällsstudier och vid Idrottshögskolan, Umeå universitet. Hon har i sin forskning 
ägnat sig åt frågor som rör demokrati, medborgarskap, genus och identitet. 
Ett av de forskningsprojekt Rönnlund arbetar med är ”Idrottsföreningen som 
demokratisk fostransmiljö”.

Paul Sjöblom
är fil. dr. i historia och verksam vid Historiska institutionen, Stockholms 
universitet. I sin idrottshistoriska forskning har han främst intresserat sig för 
idrottspolitik, föreningskulturer och tävlingsmiljöer. Sjöblom har publicerat 
undersökningar om idrottsföreningars värdegrunder och dess påverkan på 
organisering och verksamhetsutövning, om idrottspolitikens förutsättningar 
och effekter, om idrottens anläggningar och deras tillkomst-, ägar- och drifts-
förhållanden, om det svenska elitidrottssystemet och dess konsekvenser, samt 
om den samhällsrelaterade idrottsforskningens omfattning och inriktning.

Bill Sund
är professor emeritus vid Stockholms universitet. Han har huvudsakligen 
verkat vid Institutet för social forskning/SOFI, men även vid Historiska insti-
tutionen och på andra lärosäten i Sverige och utomlands. Sunds forskning rör 
sig över tre områden: arbetsliv och arbetsmarknad, organiserad och ekonomisk 
brottslighet, samt idrottshistoria och sport management. Idrottsforskningen 
behandlar framför allt fotboll och cykelsport. Den senaste boken Fotbollens 

strateger (Idrottsforum.org 2015) fokuserar spelsystem och ledarskap i en sam-
hällelig internationell kontext.
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Robert Svensson
är forskarstuderande i idrottsvetenskap vid Örebro universitet. Hans forskning 
handlar om den svenska elitfotbollstränaren. Ur ett styrningsperspektiv under-
söker Svensson hur tränarpositionen har förändrats i relation till elitfotbollens 
förändrade villkor. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för den utveckling 
som gjort tränaren till en centralgestalt inom elitfotbollen.

Malin Österlind
är doktorand i pedagogik vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 
Inom ramen för sitt avhandlingsarbete studerar hon hur svensk föreningsi-
drott ses som en viktig politisk arena för att lösa en rad samhällsproblem och 
för att skapa goda, demokratiska och hälsosamma medborgare. I forskningen 
använder Österlind sig av ett styrningsmentalitets-perspektiv (governmentality). 
Perspektivet möjliggör ett alternativt sätt att tänka kring frågor om styrning 
i allmänhet och den svenska modellen i synnerhet, vilket också presenteras i 
den artikel som finns med i detta temanummer.
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I amatörismens gränsland:
Konsekvenser av fotbollstränarens 
ökade inflytande i den flersektionella 
idrottsföreningen under det tidiga 
1900-talet
Daniel Alsarve & Robert Svensson

Abstract
The purpose of this article is to challenge the image of Swedish sports as an 
amateuristic, unified and democratic people’s movement. With references 
to Pierre Bourdieu, Swedish sports is analysed in terms of field, capitals and 
poles. The article shows how the strive towards a successful (male) senior 
football team in Örebro Sportklubb (ÖSK) and the administration of the sports 
centre (Eyravallen) resulted in an increased engagement of coaches, and thus 
an increased prioritisation of economic and academic capital at the expense of 
ideological capital. The source materials consist of club material and with the 
chronological focus on the 1920s and 1930s the article argues, in contrast to 
former research, that the processes of professionalisation, commercialisation 
and the enhanced focus on winning started long before the decision to overturn 
the amateur regulations in 1967.

Introduktion
Bilden av idrottsrörelsen som en folkrörelse är väletablerad, inte minst hos 
idrottsrörelsen själv.1 För Riksidrottsförbundet (RF), som tidigt utnämnde 
sig själv till idrottens representant gentemot staten, blev det ekonomiskt och 
politiskt fördelaktigt att framställa sin rörelse som en demokratiskt uppbyggd, 
idealistisk, enhetlig och samhällsnyttig sådan. Det var så den RF-ledda idrot-
ten kunde inlemmas i det svenska välfärdsbygget och därigenom uppbära 
statligt stöd.2 

Denna retorik har också haft en inomorganisatorisk funktion. Forskning 
visar att organisationer har ett intresse av att förutom vara enade utåt dessutom 
ladda den egna verksamheten med positiva benämningar i syfte att stärka 
den inre gemenskapen.3  Alltså kan RF:s återkommande benämningar om sin 

1 ”Idrotts-Sverige”, s. 13 ff (www.rf.se).

2 Norberg, 2004.

3 Hatch & Cunliffe, 2006.
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verksamhet som en amatöristisk, enhetlig, demokratisk folkrörelse byggd på 
medlemmarnas ideella engagemang tolkas som en dubbelriktad retorik dels 
utåt gentemot staten, dels inåt gentemot medlemmarna. Det har varit utifrån 
dessa begrepp idrottsrörelsens 1900-talshistoria har förståtts, och snarare än 
att ifrågasätta har den idrottshistoriska forskningen länge underblåst detta 
tema.4 Bilden som målats upp är att idrotten en gång har varit en folkrörelse, 
men att den efter genomgången professionalisering, kommersialisering och 
ökad tävlingsfokusering inte längre är det. I denna berättelse har 1967, då 
amatörreglerna avskaffades inom Svenska fotbollsförbundet (SvFF), blivit en 
viktig brytpunkt.5 

Vi ska i denna artikel erbjuda en annan tolkning. Vi ska gå ifrån den reto-
riska nivån och istället ta utgångspunkt i en idrottsförenings praktiska verksam-
het. Här, visar det sig, ser vi inslag av marknadsorientering och professionalise-
ring långt tidigare än 1970-talet.6 Vi ser även tävlingslogikens genomslagskraft, 
vilket vi också ska diskutera närmare. Detta kommer vi att göra utifrån elitfot-
bollstränaren och idrottsföreningen Örebro Sportklubb (ÖSK). Med hjälp av 
dem ska vi fokusera en rad punkter som gör det problematiskt att upprätthålla 
den etablerade förståelsen av svensk idrott. Vi kommer att fokusera på tiden 
före 1967 med tonvikten på 1920- och 30-talet för att visa att de förändrings-
processer som utmålats som folkrörelsens och amatöridealets banemän finns 
representerade redan då. Mer specifikt är syftet att utmana bilden av idrotten 
som en amatöristisk, enhetlig och demokratisk folkrörelse. Vi vill poängtera 
att vi inte är först med detta. Torbjörn Andersson, till exempel, talade i Kung 

Fotboll om hur en ”rationell amatörism” kom att utvecklas i bemärkelsen att 
spelarna på olika sätt kom att ersättas för sin insatser på planen, även om det 
inte var regelrätta löner som utbetalades.7  Nils-Olof Zethrins nyligen utkomna 
avhandling Mellan masskonsumtion och folkrörelse – idrottens kommersialisering 

under mellankrigstiden visar bara med sin titel att den vedertagna berättelsen 
om idrotten som folkrörelse måste revideras.8 Trots detta verkar myten vara 
seglivad så till skillnad från våra två nämnda kollegor som gör det indirekt ska 
vi göra ett mer fokuserat och explicit försök att teckna en annan bild. Det gör 
vi genom att studera vad som händer i en idrottsförening när allt mer ekono-
miskt och akademiskt kapital prioriteras och kanaliseras till en tränarposition.

Vi börjar med att redogöra för våra analytiska utgångspunkter. Därefter 
tar den empiriska undersökningen vid där vi först fokuserar på tränaren och 

4 Lindroth, 1974.

5 Peterson, 1989, 2002; Nilsson, 1993.

6 Förhållande mellan kommersialisering och marknadsorientering utvecklas inte vidare i denna 
artikel, men i korthet kan det förstnämnda sägas innebära att något blir en vara på en marknad 
och det senare att en organisation förhåller sig till och strukturerar sig efter detta.

7 Andersson, 2002, s. 254 ff.

8 Zethrin, 2015.
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sedan zoomar ut och tittar på ÖSK som helhet. Till sist görs en sammanfat-
tande analys av vad konsekvenserna blir i en idrottsförening som prioriterar 
fotbollstränaren allt mer och vad det i sin tur får för betydelse för beskrivningen 
av den svenska idrottsrörelsens framväxt.

Sportfältet, dess kapital och poler
Med inspiration från Pierre Bourdieu kommer vi i denna artikel att analysera 
idrotten som ett fält.9 Vi har valt att begränsa oss till tre begrepp ur dennes 
fältteori. Sportfältet är ett relativt självständigt system av relationer mellan 
människor och organisationer som kämpar om något för dem gemensamt, 
eller mer konkret, idrottsutövare och idrottsföreningar som vill vinna matcher 
och tävlingar.10 Det utmärkande för sportfältet är just denna konkurrens- eller 
tävlingslogik.11 På detta sätt har sporten förståtts av en rad forskare.12 

Föreningens förmåga att både identifiera och använda olika kapitalformer 
sätter upp villkoren för dess framgångsmöjligheter på sportfältet. Kapital är här 
ett brett begrepp och kan vara vad som helst så länge det tillerkänns värde av 
fältets aktörer (spelare, ledare, tränare, ledamöter, med flera). När flera aktörer 
tillerkänner och använder samma slags kapitalform utvecklas en fältpol som 
svarar mot denna kapitalform. Fältet kan karaktäriseras utifrån de två poler 
som då uppstår.13 Mellan de olika polerna skapas ett spänningsförhållande, 
vilket påverkar aktörernas handlingar och framgångsmöjligheter. I Bourdieus 
undersökning av det franska litterära fältets uppkomst används till exempel 
skillnaden mellan de bohemiska poeterna och de publiktillvända populärförfat-
tarna där de förra värderade ett kulturellt kapital och de senare ett ekonomiskt.14 
Med andra ord kan fältets aktörer och dess handlingar, vid ett fryst ögonblick, 
placeras närmare eller längre bort ifrån fältets olika poler, beroende på vilket 
kapital som används. Handlingarna kan i vårt fall bestå i förändrad organisations-
struktur, investeringar i ny eller fördjupad kompetens eller nya förutsättningar 
för träning och tävling. Förenande för alla dessa handlingar är att de direkt eller 
indirekt utförs i strävan efter sportslig framgång, det vill säga, är sprungna ur 
viljan att vinna.15 

De tre poler vi utgår ifrån i analysen är den ekonomiska-, den akademiska- 
och den ideologiska polen. När en förening ökar sina ekonomiska aktiviteter och 

9 I denna artikel används idrott och sport synonymt även om vi är medvetna om att det finns viss 
problematik med detta. Se t ex Hjelm, 2010.

10 Bourdieu, 1989; Peterson, 2000, s. 12-17.

11 Munk, 1999; Munk & Lind, 2004.

12 Skovang, 2006; Lykke-Poulsen, 2004.

13 Bourdieu, 2000.

14 Ibid, s. 190 ff.

15 Ibid, s. 272 ff, 330ff.
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ger det ekonomiska kapitalet större betydelse rör den sig följaktligen mot den 
ekonomiska polen. Ekonomiskt kapital handlar både om materiella tillgångar 
och om förmågan att använda dessa på ett framgångsrikt sätt.16 Ett exempel är 
om en förening anordnar basarer eller hyr ut sin idrottsplats till andra fören-
ingar för att skapa och öka sina intäkter. När den utnyttjar institutionaliserad 
kunskap rör den sig mot det vi här kallar den akademiska polen.17 I detta fall 
kommer vi särskilt att fokusera fotbollstränarens tekniska, taktiska och fysio-
logiska kunskaper och hur betydelsen av dessa värderades i föreningen. Den 
akademiska polen står inte i direkt konflikt med den ekonomiska. En betald 
och utbildad tränare relaterade till båda dessa poler. Det är också så vi förstår 
professionaliseringen av fältet. Det gör vi mot bakgrund av de dimensioner som 
brukar utgöra byggstenarna till en definition av professionalisering, vilka är 
att a) en profession är en aktivitet som är avlönad samt att b) kunskaperna som 
yrket kräver förvetenskapligas och vinns genom institutionaliserad utbildning.18 
Enligt sociologen Martin D Munk har betydelsen av utbildning och kunskap 
på sportfältet ökat de senaste decennierna.19 I kontrast till denne vill vi dock 
poängtera, att utbildning och den vetenskapliga kunskapens betydelse för den 
sportsliga framgången har varit viktig under betydligt längre tid än så. Både 
Jens Ljunggrens studie av Linggymnastikens manlighetsfostran och Leif Yt-
tergrens träningsstudie visar att träningskunskap och idéer om vad idrotten 
eller gymnastiken ska leda till har varit levande sedan 1800-talet.20 

Att stå för amatörism, ideellt arbete och samhällsnytta samt värna fören-
ingsgemenskap tolkar vi som handlingar riktade mot den sportfältsspecifika 
ideologiska polen. Här framträder alltså ingredienser som har fått utgöra 
grunden i berättelsen om den demokratiska folkrörelseidrotten. Skillnaden 
mellan en idrottsaktivitet som befinner sig nära den ideologiska respektive den 
ekonomiska polen är att aktivitetens syfte skiljer sig åt. I det första fallet har ak-
tiviteten ett värde i sig, det vill säga, idrotten är till för idrottens och den aktivas 
skull, medan det i det senare blir ett medel för att skapa ekonomisk vinning. 

Denna analysmodell gör det möjligt för oss att urskilja fältspecifika poler 
i en idrottsförening.21 Här blir tränaren särskilt intressant eftersom dennes 
prestationsfokusering och kunskapsförmedling tillsammans med de ekono-
miska anspråken på flera sätt står i bjärt kontrast till den ideologiska polen. 
För att vara tydliga: Förutom amatörismens ekonomiska påbud innehöll den 

16Bourdieu, 1986; 2000, s. 314 ff.

17 Munk, 1999; Bourdieu 1986; 2000.

18 Forskningen om professioner och professionalisering är omfattande och definitionerna av 
dessa begrepp likaså, för en översikt se Lennqvist, 2010.

19Munk, 1999; Munk & Lind, 2004.

20Ljunggren, 1999; Yttergren, 2012.

21 Aktörens ställningstagande är, enligt Bourdieu, beroende både på dess egna och fältets his-
toria, struktur och rum av möjligheter. Det vill säga, relationen mellan aktör och struktur är 
dialektisk, se Bourdieu, 2000, s. 312-403.
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initialt även en avogsamhet gentemot alltför specialiserad och systematiserad 
träning.22 Med andra ord stod tränarens intressen i konflikt, dels med idealet 
om ett ideellt engagemang, dels med träningens utrymme och intensitet. Den 
avlönade tränaren, utbildad för att leda träning i syfte att förbättra de sportsliga 
prestationerna, kan något tillspetsat ses som amatöridealets antites. Därför 
riktar vi nu fokus just mot denna position och vi inleder med en kort historisk 
kontext.

Tränaren och satsningen på herrfotboll
Tränaren är idag en centralfigur inom elitfotboll med stor betydelse för resul-
taten.23 Detta är emellertid inget nytt fenomen. Redan under 1900-talets första 
decennier anställdes tränare både på klubb- och landslagsnivå. Även om det 
sällan var fråga om heltidsanställningar utan framför allt insatser i samband 
med viktiga matcher eller turneringar finns en rad exempel på att tränare mot 
ersättning tog sig an och tränade lag. Man bör så också nämna alla de utländska 
tränare som har varit verksamma i Sverige.24 I ljuset av strävan efter framgång 
kan vi också se tränarutbildningens framväxt. Efter stora framgångar på mitten 
av 1920-talet (OS-brons 1924) hade svensk fotboll börjat halka efter, och flera 
klubbar sökte efter kompetenta tränare. Utländska tränare blev i längden för dyra 
och var bara kortsiktiga lösningar. Istället började ett nationellt utbildningssys-
tem att byggas upp. Nu skulle egna tränare utbildas med syftet att höja kvaliteten 
på svensk fotboll även på lite längre sikt. Det, visar Bill Sund, var den ledande 
tankegången bakom SvFF:s inrättande av Tekniska Kommittén (TK) år 1931.25  

Lyfter vi blicken från Sverige ser vi att Internationella Fotbollsfederatio-
nen (FIFA) i jämförelse med flera andra internationella förbund drev en mer 
professionaliserad linje. I slutet av 1920-talet lämnade FIFA det olympiska 
samarbetet och anordnade ett eget världsmästerskap (första VM:et avgjordes 
1930) där även professionella fotbollsspelare fick delta. Inte bara amatörer som i 
OS. Med de nya reglerna blev det allt vanligare att spelare tjänade pengar på sin 
idrottsverksamhet och därmed fick större möjlighet att lägga ner tid på träning 
och förberedelser inför matcher. De behövde inte i samma utsträckning ha ett 
yrke vid sidan om.26 Det var sålunda detta landslag som de svenska klubbarna 
hade att förhålla sig till. Hur såg det då ut i ÖSK?

I slutet av 1910-talet ansökte ÖSK hos distriktsstyrelsen för Nerikes och 
Vestmanlands Idrottsförbund för första gången om tillstånd för att anställa en 
tränare. Denne skulle få en ansenlig summa om 300 kronor för sin månads-

22 För en fördjupning se t ex Andersson, 2002, s. 41-57; Jönsson, 2006.

23 Sæther, 2015; Potrac, 2013.

24Sund, 1997; 2007.

25 Sund, 1997.

26Sund, 1997; Wikberg, 2005.
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långa Örebrovistelse.27 Skälet till att man anställde en tränare var dåliga resultat 
och att klubben inte låg tillräckligt högt upp i seriesystemet.28 Men resultaten 
uteblev och man fortsatte att söka efter nya träningsmetoder och uppdatera 
kunskapsbasen. En tid efter försöket med tränaren inleddes ett samarbete med 
IFK Örebro, och en kommitté tillsattes vars uppgift var att anordna matcher 
mot publikfriande lag. Föreningarna ville tillsammans bjuda Örebro-publiken 
på något nytt och spännande. Spelkvalitén skulle höjas och fotbollsintresset 
främjas. Detta samarbete kan ses som en utåtorienterad handling i det att fot-
bollspubliken och kvalitativt spel som underhållning ställdes i fokus.29 

Denna gång lyckades satsningen både publik- och resultatmässigt. Fem 
matcher anordnades i vilka laget spelade ”lärorikt” och ”gott”, och det sattes 
nytt publikrekord. Men konkurrensen hårdnade och klubben behövde växla upp 
sin satsning ytterligare samtidigt som den ville minska sitt beroende av andra 
klubbar. År 1920 tecknades kontrakt med fotbollsexperten Hjalmar Bergman, 
som varit verksam i både Norge och Sverige. Denna gång utvecklades resone-
manget och motiveringen till anställningen. Den nya fotbollen ansågs vara allt 
mer avancerad, och nu krävdes helt enkelt en externrekryterad tränare för den 
framåtsträvande klubben. Tränarkompetensen fanns inte i de egna leden.30 
För att sammanfatta var återigen inte det ideella engagemanget nog. För att 
förbättra de sportsliga resultaten måste man skaffa specifik fotbollskompetens 
- akademiskt kapital. Underhållningsaspekten fanns alltjämt i bakgrunden. För 
att inte förlora publik skulle spelkvalitén och därmed underhållningsvärdet 
kvarhållas och helst höjas.31 

27 300 SEK år 1919 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 47708 SEK år 2015 enligt 
löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare. http://www.historia.se/Jamforelsepris.
htm hämtad 2015-08-27.

28 Det är osäkert om det fanns någon tränare för fotbollsverksamhet under de inledande åren. I 
källmaterialet fram-kommer att föreningens ordförande Karl T Graflund föreslogs bli tränare 
av ”Klass II” år 1911. Det är också svårt att veta vad som till exempel skiljde tränarens sysslor 
från lagledarens. ÖSK Protokoll 1911-04-24, 1916-04-06, 1918-05-24, 1918-04-18. Örebro 
Sportklubb: verksamhetsberättelse 1918-19.

29 Örebro Sportklubbs medlemsblad, 1919: 8-10, s. 4-5. 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 successivt spän-
ningsmomentet en allt viktigare ingrediens. Denna tendens skall inte överdrivas och det 
fanns exempelvis krafter som reglerade tävlingsvillkoren. Amatörreglerna skapades just för 
att tävlandet skulle ske på ”rättvisa” villkor. Goksøyr, 1991, s. 303-307.

30 Örebro Sportklubbs medlemsblad, 1919: 8-10, s. 4. ÖSK Protokoll 1920-02-16, 1920-03-12.

31 Örebro Sportklubbs medlemsblad, 1920: 4, 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 fotbollsverk-
samheten hör ihop med de konkretiserade 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? År 1921 anställdes en viss ”Konrad” som 
tränare (Kalman Konrad?), men det är oklart hur länge denne kontrakterades. ÖSK Protokoll 
1920-02-01, 1920-12-22.
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Satsningen innebar även att kraven på fotbollsspelarna ökade. Huvudsty-
relsen uppmanade spelarna att

[…] driva sin träning med största omsorg, punktligt infinna sig på de 

fastslagna träningstiderna, villigt underkasta sig de föreskrifter tränare 

och klubbledare uppställa, iakttaga aktning för och ett gentlemannalikt 

uppträdande mot motståndare. Gör han det skall också snart ett annat 

spel med ty åtföljande anda bli rådande på våra idrottsbanor.32 

Citatet belyser, som vi ser det, en viktig förändring. Det är ett konkret exempel 
på hur amatörismens njugga inställning till träning utmanades. Dessutom 
försvagades frivilligheten och medlemmarnas eget inflytande. Bestämmande-
rätten försköts uppåt, dels till klubbledaren men framförallt till tränaren och 
dennes förskrifter. Många spelare accepterade inte de nya kraven utan lämnade 
föreningen. Således fick sig även klubbgemenskapen en törn.33 Satsningen 
på en anställd fotbollstränare var med andra ord en riskabel väg att gå. Lägg 
därtill att det skapades en outtalad hierarki mellan sektionerna i ÖSK i vilken 
herrfotbollen placerades överst. Det var till exempel aldrig tal om att anställa en 
tränare för boxnings- eller damidrottssektionen. Frågan var hur länge de övriga 
sektionerna skulle stå ut med att att fotbollsverksamheten särbehandlades på 
detta sätt. Detta kan förklara varför det dröjde ända till 1930-talet innan nästa 
fotbollstränarsatsning genomfördes. Då anställdes engelsmannen Jimmie El-
liott i hela 20 veckor. Hur gick det då? Trots att säsongen började bra hopades 
motgångarna när det närmade sig ett avgörande. Spelarnas och tränarens in-
tresse minskade avsevärt varför även satsningen på Elliott blev en besvikelse. 34

Fotbollen var, trots denna motgång och det faktum att representationslaget 
fortsatte att harva i den tredje respektive andra divisionen, fortsatt populär och 
viktig för föreningen. Den gav inte upp sin målsättning utan fortsatte satsningen 
för att nå den svenska fotbollens toppskikt. Argumentet var, att om ÖSK kunde 

32 Örebro Sportklubbs medlemsblad, 1920: 4, s. 1.

33 Detta resulterade i att klubben i början av 1920-talet stod utan reservlag. Graflund 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 klubbarna oundgängligen synas vara tvingade att rekrytera sitt 
lag ur de mindre föreningarna, 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, 
1919: 8-10, s. 6. Se även Örebro Sportklubbs medlemsblad, 1920: 6-7, s. 17.

34 Örebro Sportklubbs medlemsblad, 1927: 2, s. 1. Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 
1931/32 och 1932/33. Örebro Sportklubbs medlemsblad, 1927: 7-8, s. 2. En liten ljusning kunde 
dock skönjas i det att juniorlaget vann DM, vilket inte hade 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 beskrivs, 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 togs träningen över av Bengt 
Björkström säsongen efter.
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nå spel i Allsvenskan skulle det få storpubliken att komma, klubbens intäkter 
att öka samt skapa medial uppmärksamhet. Det skulle gynna hela klubben: 

Att klubben och hela det fotbollsintresserade Örebro följde oss i våra 

framgångar i våras, visa de höga publiksiffrorna vid de båda avgörande 

matcherna mot Kumla och Örebro Idrottsklubb. C:a 7000 personer 

sammanlagt, därav c:a 3700 vid Kumla-matchen, rekord för Örebro-

fotbollen, räknades in genom Eyravallens portar. I de härefter följande 

kvalificeringsmatcherna mot vinnaren av Nordvästra-serien […] kunde 

klubbens lag ej göra sig självt full rättvisa, varför en efterlängtad möj-

lighet till uppflyttning i högre division även denna gång gick vår klubb 

förb i […]. Ty vi veta ju alla, att om Sportklubben kan komma upp i en 

högre division, detta för klubbens ekonomiska och idrottsliga framtid 

betyder ofantligt mycket. 35 

Hur kan vi då tolka det här? Investeringen i en fotbollstränare med specifika 
tränings- och fotbollskunskaper innebar att föreningen rörde sig mot den 
ekonomiska och akademiska polen på sportfältet. Denna sportsliga satsning 
skulle gynna föreningens samtliga sektioner. De tänkta konsekvenserna stod 
därmed inte i konflikt med den ideologiska polens innehåll. Men i praktiken 
kunde förstås konflikt uppstå, som vi sett.  För att förstå fotbollssatsningens 
fulla konsekvenser måste vi alltså zooma ut och undersöka föreningen som 
helhet. Det gör vi i kommande avsnitt.

Föreningen – mellan ideal och ekonomisk praktik
ÖSK:s tidiga verksamhet hade syftat till att stärka idrottsintresset i staden, forma 
goda idrottsmän och främja en god kamratanda. Medlemmarnas idrottsliga 
deltagande och gemenskap var alltså viktiga syften med föreningen under 
1910-talet. Detta resulterade i ett brett idrottsutbud, och redan efter ett par år 
hade ÖSK gymnastik, vinter- och sommaridrotter för både damer och herrar på 
programmet.36 Vidare uppmuntrades föreningens medlemmar att manifestera 
idrottens ”ideala egenskaper” internt gentemot andra föreningsmedlemmar, 
men också externt gentemot medborgarna i staden. Idrotten beskrevs som ti-
dens ridderlighet, och därför måste idrottsmannen uppträda som en gentleman. 

35 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1929/30 s. 7.

36 ÖSK Protokoll 1910-01-31 § 4, 1910-04-26: § 6, 1918-05-17: § 4 och 1920-01-09 tillägg. Ett 
intressant fynd i Yttergrens studie är den gymnastikförening som 1877 tog initiativ till en 
gymnastikfest med både uppvisnings- och tävlingskaraktär. Tre domare bedömde gymnas-
tiktruppernas 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 (tävlingsinriktad) idrott/sport 
skall inte överdrivas. Yttergren, 1996, s. 113.
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Det var 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 
påtagligt bevis för satsen: idrotten förädlar.”37 

Dessa fostrandeideal avspeglar, menar vi, amatörismens ideologiska inne-
håll i den lokala föreningens tappning. ÖSK välkomnade alla till föreningen 
vilket skapade en inkluderande gemenskap där idrottens samhälleliga funk-
tion betonades. Det var således varken ekonomiskt eller akademiskt kapital 
som framhölls. Det gällde att få medlemmarna att förstå idrottens nytta och 
samtidigt förmå dem att utstråla en slags idrottsanda. Denna idrottsanda skulle 
spridas på idrottsplatser, men också på tåg, kaféer och i andra offentliga rum.38 
Dessa verksamheter låg alltså nära sportfältets ideologiska pol.

Men detta är ingen heltäckande bild av föreningslivet, utan kan snarare 
ses som en reproduktion av den ideologiimpregnerade retoriken. I verksam-
hetsberättelserna framträder något annat. Här var det istället de sportsliga och 
ekonomiska resultaten som upptog utrymmet. Stort fokus lades vid klubbmäs-
tare, distriktsmästerskapssegrare och deltagare vid Svenska mästerskap. Frågor 
om medborgarfostran, medlemsinflytande och allas rätt att delta lyste med sin 
frånvaro. Under 1910-talet är det dock svårt att se någon större konflikt mellan 
de olika målsättningarna.39 Det vill säga, rörelsen mot den ekonomiska polen 
kunde ske samtidigt som den ideologiska polens dragningskraft fortfarande var 
stark. Det finns inget teoretiskt eller praktiskt hinder till denna kombination. 
De ekonomiska villkoren var under ÖSK:s första år snarare tätt kopplade till 
det ideologiska kapitalet i form av medlemsavgifter och överskott från basarer. 
I korthet kom två beslut att förändra detta. 

För det första kom klubben att dela in sin verksamhet i sektioner. I slutet 
av 1910-talet hade föreningen så många medlemmar och en så omfattande 
och bred verksamhet att det blev problematiskt. För att främja de sportsliga 
verksamheterna ansåg ÖSK:s ledning att organisationen behövde effektivise-
ras. Därför skapades särskilda sektioner i föreningen, bland annat för fotboll/
bandy, allmän idrott, skridsko och skidor. Varje sektion fick en egen styrelse 
med rapporteringsansvar till huvudstyrelsen som fortfarande hade det yttersta 
ekonomiska ansvaret.40 Gemenskapen fick dock inte hotas av den nya uppdel-
ningen. Huvudstyrelsen hoppades att föreningen även i framtiden skulle både 
nå sportsliga framgångar och skapa kamratskap, och underströk att ”enade vi 
stå medan söndrade vi falla”.41 I denna uppmaning skymtar baksidan av inklu-

37 Örebro Sportklubbs medlemsblad, 1919: 6-7, s. 3.

38 Örebro Sportklubbs medlemsblad, 1919: 11, s. 1 f; 1920: 10-11, s. 30.

39 Se t ex Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1910-1911 och 1911-12 men även övriga 
verksamhetsberättelser åren 1913-23.

40 ÖSK Protokoll 1918-10-25, 1919-02-14 och 1919-11-30, 1920-01-09. Alla sektioner ”bildades” 
inte i slutet av 1910-talet utan ibland kallades exv de som engagerade sig i fotbollen för ”fotbolls-
sektionen”, se ÖSK Protokoll 1916-04-06.

41 ÖSK Protokoll 1920-12-05 och Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1923/24.
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deringen och mångfalden. Den ökade medlemsmängden, i kombination med 
sektionsinförandet, ökade risken för splittring i föreningen. 

Vad vi ser här är att föreningens jakt på sportsliga framgångar ledde till 
både ekonomiska och organisatoriska förändringar, vilka genomfördes trots 
att de utmanade föreningsgemenskapen. Vi tolkar detta, som att driven av 
tävlingslogiken rörde sig ÖSK mot den ekonomiska polen och bort ifrån den 
ideologiska. Det andra beslutet kom att förändra föreningens verksamheter än 
mer, vilket var byggandet av en egen idrottsplats och följderna av det.

Eyravallen – en uppväxling av det ekonomiska kapitalet
När magistraten år 1917 inte godkände ÖSK:s isbana fick det kännbara ekonomiska 
konsekvenser för klubben. Bandyn fick istället försöka ordna nya träningsmöjlighe-
ter, och skridskoåkarna fick hyra in sig på andra skridskobanor. Det innebar ökade 
utgifter och förlorade entréintäkter samt att de försämrade träningsförhållandena 
gjorde det svårare att nå goda sportsliga resultat. Föreningen oroades och på lång 
sikt var detta inte hållbart. Tankarna på att man skulle ha en egen idrottsplats bör-
jade gro, och 1920 köpte föreningen en tomt för att bygga en idrottsplats som skulle 
rymma alla aktiviteter. Tre år senare, den 26 augusti 1923, invigdes Eyravallen.42 

Formellt sett kom ÖSK att hyra Eyravallen av ett aktiebolag (som dock hade 
täta kopplingar till ÖSK:s ledande skikt). Oavsett denna formalitet kom den att 
innebära att ÖSK:s samlade kapital nådde en helt ny nivå. Förvisso ökade utgif-
terna, men möjligheterna till nya intäkter blev större. Entréintäkter, överskott 
från det egna caféet och att man hyrde ut arenan till andra föreningar stärkte 
ekonomin. Föreningens omsättning ökade nu rejält, och medlemsavgifterna 
fick därmed, rent ekonomiskt, mindre betydelse.43 

De möjligheter och risker som förvaltandet av Eyravallen innebar krävde 
förstås ny och fördjupad ekonomisk kompetens. Föreningen måste planera 
långsiktigt och långa hyreskontrakt tecknades för att eliminera riskerna med 
anläggningen. Eyravallens tillkomst måste alltså förstås som en uppflyttning 
av det ekonomiska kapitalet i föreningens prioriteringslista. En konsekvens av 
detta blev att föreningen främjade de idrottsgrenar som var, eller kunde bli, 

42 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1919/20, s. 8. Magistratens avslag sändes till banex-
pert Lundqvist i Stockholm för att undersöka rimligheten i detta. Ingen allmän skridskoåkning 
anordnades av klubben från och med detta år. Örebro Sportklubbs medlemsblad, 1920: 10, s. 
30. Se även Örebro Sportklubbs medlemsblad, 1921: 1-2, s. 2, 1920: 12, s. 40.

43 ÖSK Protokoll 1924-10-24, 1924-12-04, 1925-09-25 och 1925-09-28. År 1923 tecknades ett 
hyreskontrakt mellan Nya Idrottsparken AB och ÖSK som sträckte sig över 15 år. Kontraktet 
förhandlades om i april 1941 och sträckte sig då över 25 år till ett pris av 12 000 kr/år. Örebro 
Sportklubb: verksamhetsberättelse år 1927/28, 1928/29, 1930/31, 1938/39, 1957/58 och 1958/59. 
Längre fram låg uthyrningsintäkterna på ca 30 procent av de totala intäkterna, för att i slutet 
av 1950-talet utgöra ca 70 procent av de totala intäkterna. Då ägde ÖSK även andra typer av 
fastigheter.
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mest inkomstbringande, först och främst herrfotboll.44 Ett exempel på detta 
är att den inte lika populära boxningssektionen fråntogs, trots att den hos hu-
vudstyrelsen sökt ökad bekräftelse och mer resurser, sin lokal på Eyravallen. 
Det ledde till sist att boxarna på slutet av 1920-talet lämnade föreningen. Även 
damsektionen gick några år senare samma öde till mötes.45 

Här ser vi hur uppvärderandet av det ekonomiska kapitalet i förlängningen 
kom att skapa en konflikt med föreningens ambitioner om idrottslig mångfald 
och klubbgemenskap. Det gjorde att föreningen hamnade i ett spänningsför-
hållande mellan den ekonomiska och den ideologiska polen. Å ena sidan blev 
Eyravallen en samlingspunkt för de egna medlemmarna, där föreningen drev 
ett eget kafé och höll fester. På detta sätt kunde alltså ambitionen att förbättra 
ekonomin gå hand i hand med ambitionen att värna medlemsgemenskapen och 
skapa en så kallad ÖSK-anda. Å andra sidan innebar förvaltningen av Eyraval-
len att klubbens verksamhet blev mer utåtriktad och marknadsorienterad. Det 
gällde att få folk till tävlingarna för att få in entréintäkter. Fotbollen blev en 
produkt och idrotten blev kommersialiserad. Detta kom också att påverka sättet 
att spela fotboll på, vilket vi visat ovan. Vår poäng är att klubbens aktiviteter i 
allt större utsträckning kom att riktas och förhålla sig till sportfältets ekono-
miska pol, vilket således kom att påverka vilka idrottsgrenar ÖSK valde att satsa 
mer resurser på. Fotbollstränaren - anställd för att utveckla spelet, dels för att 
vinna, dels för att locka publik till matcherna - symboliserar denna utveckling.

Konklusion
Vi har i vår undersökning visat hur en idrottsförenings verksamhet under 
1900-talets första decennier allt mer kom att prioritera och använda det ekono-
miska och akademiska kapitalet i syfte att nå sportsliga framgångar. Detta kan 
användas för att problematisera idrottsrörelsens berättelse om sig själv samt 
tidigare forsknings resultat, som pekar på idrottens amatöristiska, enhetliga 
och demokratiska innehåll. Vi tar dem i tur och ordning.

Historiker, som till exempel Karin Wikberg, menar att amatörismens grepp 
om idrottsrörelsen var stark i och med att det omfattade både de aktiva och de 
förtroendevalda ledarna.46 Men, menar vi, flyttas fokus till den i sammanhanget 
förbisedda tränaren och till den uppåtsträvande föreningen så framträder en 
annan bild av ledares och aktivas relation till amatörismen. Vad vi vill ha sagt 
är att såväl de svenska som de utländska tränarna inte arbetade på ideell basis, 
utan att de innebar en ekonomisk investering eller satsning för föreningen. 

44 ÖSK Protokoll 1917-12-18, 1920-01-09, 1920-02-16, 1920-03-12, 1921-08-15.

45 Örebro Sportklubb: verksamhetsberättelse 1933-37. Under slutet av 1940-talet steg det kvinnliga 
medlemsantalet, men Sektionen för kvinnlig idrott återinfördes inte.

46 Wikberg visar att det fanns bestämmelser av amatörkaraktär också när det gällde idrottsledarna, 
även om dessa inte alls var lika kända och omtalade. Wikberg, 2005, s. 17.
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Föreningen ville förvärva ett akademiskt kapital i form av fysiologiska, tek-
niska och taktiska kunskaper.47 Sammantaget kan ekonomisk ersättning och 
akademiserad kunskap ses som givna inslag i en professionaliseringsprocess. 
När dessa aspekter lyfts fram kastas sålunda ett tveksamhetens sken över 
amatöridealet och det ideella engagemanget. Amatörismens grepp var inte så 
hårt som tidigare påståtts.48

Tidigare forskning har lagt stor betydelse vid detta, som ur ett fältperspek-
tiv förändrade villkoren för den ekonomiska polen - vilken ökade sin inverkan 
på sportfältet. På motsvarande sätt menar denna forskning, men med vår 
terminologi, att det var först då som den ideologiska polens dragningskraft 
minskade. I alla fall inom fotbollen. Men detta är alltså en allt för statisk syn. 
Vi har visat att rörelsen mot den ekonomiska och akademiska polen inleddes 
betydligt tidigare, och att tränaren och dess förändrade position i föreningen 
både blev en indikator på, och en pådrivande faktor i, denna process. Givet 
tränarens centrala position inom idrotten måste historien om denne också få 
färga av sig på berättelsen om idrottshistorien generellt.

Att argumentera på detta vis utifrån enbart en förening hade varit lite väl 
djärvt. Som visats var ÖSK långt ifrån ensam om att satsa på en externrekryterad 
fotbollstränare. Avlönade och utbildade tränare blev allt mer eftertraktade hos 
både klubb- och landslag, och inom SvFF kom det följdenligt under 1930-talet 
att växa fram en utbildningsverksamhet. Leif Yttergren har dessutom visat att 
det anställdes professionella friidrottstränare under tidigt 1900-tal.49 De mer 
specifika konsekvenserna för de olika föreningarna och förbunden är dock en 
empirisk fråga. Vi har inriktat oss på ÖSK. Så tillbaka till dem.

Vad kan vi då säga om idrottens enhetlighet utifrån vad som hände i ÖSK? 
De sportsliga satsningarna och inriktningen på ekonomiskt och akademisk 
kapital fick i förlängningen konsekvenser för föreningens gemenskap. Som 
undersökningen visat delades ÖSK upp i olika sektioner. Dessa möttes i sin 
tur av olika villkor. Fotbollen var en publikmagnet och hade därför stor eko-
nomisk potential. När Eyravallen stod klar gjorde detta att fotbollssektionens 
verksamheter kom att få högsta prioritet inom föreningen. Ett uttryck för denna 
prioritering var att ekonomisk kapital lades på en tränare till herrfotbollslaget - 
på bekostnad av de andra verksamheterna. ÖSK var därmed inte längre någon 
sammansvetsad enhet, utan bestod av inbördes konkurrerande sektioner där 
vissa till och med gick under i konkurrensen. (Spänningarna mellan ÖSK:s 
sektioner kom aldrig att försvinna, utan på slutet av 1980 splittrades klubben och 

47 Till exempel införde ungraren Istvan Wampetits på 1930-talet uppvärmning i Degerfors. 
Senare introducerade han systemet 4-2-4 ”på svenska” i Halmstad BK. Se Janson, Bengtson 
& Lundmark, 2000.

48 Peterson, 1989.

49 Yttergren, 2012, s. 35-65.
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de olika sektionerna blev egna ekonomiskt och juridiskt fristående föreningar.)50  
På samma sätt sätter investeringen i en fotbollstränare till representationslaget 
fokus på den motsättning som finns mellan det som Tomas Peterson benämner 
tävlings- respektive föreningsfostran51, vilket i sin tur, och en aning tillspetsat, 
kan omskrivas till en motsättning mellan elit- och breddidrott. 

Exemplen med de nedlagda sektionerna och resonemanget om elit- kontra 
breddidrott kan därtill användas för att problematisera demokratiska aspek-
ter. Som en konsekvens av prioriteringen och särbehandlingen av fotbollen 
begränsades den idrottsliga mångfalden och tillgängligheten på olika sätt. 
Herrfotbollens primat i ÖSK är ytterligare ett exempel på att det var herridrott 
som dominerade. Kvinnors idrottande har, som tidigare forskning åskådlig-
gjort, ständigt varit underordnat männens52. Vidare innebar tränarens ökade 
makt att medlemmarnas, det vill säga fotbollsspelarnas, inflytande över den 
egna verksamheten påverkades. Högre krav på deras engagemang och disciplin 
kom att ställas, och bestämmanderätten flyttades högre upp i klubbhierarkin. 
Rörelsen mot den ekonomiska och akademiska polen kom sålunda att inverka 
på tillgängligheten till och frivilligheten i medlemmarnas idrottsutövning. Det 
blev en ökad spänning mellan den ekonomiska och akademiska polen å ena 
sidan och den ideologiska polen å den andra.

För att konkludera. Med tävlingslogiken som motor kom ÖSK att redan på 
1920- och 30-talen att röra sig mot den ekonomiska och akademiska polen på 
sportfältet, medan den ideologiska polen förlorade dragningskraft. Fotbolls-
tränaren blev, såsom en position uppburen via ekonomiskt och akademiskt 
kapital, en nyckelfigur i denna process. Tävlingslogiken blir så betraktad både 
sportfältets kännetecken och en katalysator i de förändringar som ledde idrot-
ten mot marknadsorientering och professionalisering.
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