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Abstract  
 

Uppsatsen ämnar bidra till diskussionen om idrottsrörelsen i Sverige kan ses som en 

folkrörelse och om en lokal idrottsverksamhet därmed kan kallas en lokal folkrörelse. 

Genom en komparativ studie mellan Idrottsföreningen kamraterna (IFK) Värnamo och det 

nationella idrottsliga utvecklingsmönstret i Sverige framgår det om IFK Värnamo är en 

undantagsförening i Sverige eller inte. Detta för att få reda på hur applicerbara de slutsatser 

om IFK Värnamo är på resterande idrottsverksamheten i Sverige. Vilket är relevant för att 

bidra till diskussionen om idrottsverksamheten kan ses som en folkrörelse. 

Genom kvalitativ närläsning av IFK Värnamos mötesprotokoll åren 1912-1927 undersöks 

hur klubben stod i relation till politiska strömningar, kvinnor som aktiva medlemmar och 

det utrymmet som gavs till olika idrotter under de femton första åren i klubbens historia.  

I mötesprotokollen framgår det att politiska åsikter får minimalt utrymme under IFK 

Värnamos möten. Att det fokuseras lite på kvinnor som aktiva medlemmar och att kvinnor 

dessutom inte omnämns i protokollen förens år 1920. Av mötesprotokollen framgår det 

dessutom att fotbollen var central i IFK Värnamo under de första åren i klubbens historia 

men att fler idrotter introduceras och fotbollens utrymme i mötesprotokollen minskar som 

en konsekvens av detta.  

Genom undersökningen går det slå fast att det finns likheter och skillnader mellan IFK 

Värnamos utveckling och det idrottsliga nationella utvecklingsmönstret. Dessutom 

framgår det av undersökningen att det går att uppfatta IFK Värnamo som ett strävande till 

att bli en lokal folkrörelse som arbetade för att göra hela staden involverad i dess arbete. 

Sidor: 38. 

Nyckelord: idrottsverksamhet, lokal folkrörelse, politik, kvinnligt och manligt, fotboll. 
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1. Inledning 

Föreliggande studie har i syfte att undersöka hur IFK Värnamo framställs åren 1912-1927. 

Går det att kalla IFK Värnamo för en lokal folkrörelse som arbetade för att involvera hela 

staden i dess arbete åren 1912-1927? För att synliggöra det kommer frågeställningen att 

angripas utifrån tre olika ingångar.  

Det första som ska undersökas är hur politiskt tolerant klubben var med bakgrund av att 

olika politiska åsikter förekommer i andra idrottsklubbars styrelseprotokoll.1 Det andra 

som ska undersökas är vilka försök som görs att inkludera både kvinnor och män i klubben 

med bakgrund av att exempelvis damfotbollen motarbetas av etablissemanget under 1920-

talet och 1930-talet.2 Det tredje som ska undersökas är vilka försök som görs för att 

inkludera samtliga idrottsintresserade i Värnamo och inte enbart fotbollsintresserade med 

bakgrund av att fotbollen är den mest populära sporten i Sverige på 1920-talet.3 

De tre ingångar som ovan beskrivits ska bidra till att bredda förståelsen för svensk idrott 

under åren 1912-1927 på lokal nivå. Frågeställningar är inspirerade av Torbjörn 

Anderssons slutsatser av svensk fotbollsutveckling. Genom att jämföra Torbjörn 

Anderssons forskning med ett studium av IFK Värnamos mötesprotokoll bör det framgå 

om klubben följer det nationella utvecklingsmönstret, en klubb som tidigare inte har 

undersökts närmare på detta vis. Den här studien är historievetenskapligt intressant då den 

bidrar till att bredda förståelsen av svensk idrottshistoria. Idrotten har kulturellt och socialt 

haft en stor betydelse för människor genom historien. 

Torbjörn Andersson drar slutsatser beträffande svensk fotbolls utveckling om förändringar 

som rör ideologi, synen på damfotboll och fotbollens kulturella status i förhållande till 

andra idrotter. Dessa slutsatser är relevanta för folkrörelsedebatten eftersom inkludering 

av olika politiska åsikter, män och kvinnor samt olika idrotter i en gemensam grupp får ses 

som försök att inkludera en större del av befolkningen.Dessutom har jag även ett personligt 

intresse för klubben då min gammelmorfar Sven Svensson ska varit aktiv i klubben och 

involverad på olika sätt. Att ta reda på mer om honom och det som fallit i glömska genom 

åren har varit en inspiration för mig genom uppsatsen. 

                                                 
1 Andersson, Torbjörn. Kung Fotboll- den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950. 
Diss., Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion, 2002. s.35,38. 
2 Andersson (2002) s.605-606. 
3 Andersson (2002) s.613. 
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1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på om IFK Värnamo kan uppfattas som en lokal 

folkrörelse under de 15 första åren i dess historia. Var IFK Värnamo en klubb som strävade 

mot inkludering av hela lokalbefolkningen eller kan det uppfattas som en klubb där 

människor exkluderandes år 1912-1927? Detta görs genom att undersöka hur IFK 

Värnamo stod i relation till politiska strömningar åren 1912-1927 och om människor 

exkluderades ur klubben på grund av politiska åsikter. Det ska också undersökas hur IFK 

Värnamo förhöll sig till kvinnors medverkan åren 1912-1927. Slutligen ska det undersökas 

vilka försök som görs för att inkludera samtliga idrottsintresserade i Värnamo och inte 

enbart fotbollsintresserade med bakgrund av att fotbollen är den mest populära sporten i 

Sverige på 1920-talet som nämnts tidigare.  

1.2 Frågeställningar 

• Kan IFK Värnamo uppfattas som en lokal folkrörelse åren 1912-1927? 

Den övergripande frågan tar sin utgångspunkt i diskussionen om idrottsverksamheten i 

Sverige kan ses som en folkrörelse. Enligt historikern och riksarkivarien Sven Lundqvist 

kan användandet av begreppet ”folkrörelse” ses som en strävan att markera styrka, att ge 

en bild av att den egna organisationen hade större delen av befolkningen bakom sig.  Den 

övergripande frågan blir därför på vilket sätt IFK Värnamo som exempel på en 

idrottsrörelse arbetar för inkludering av en större del av befolkningen.4  Underfrågorna för 

att få svar på den övergripande frågan är följande:  

• Hur kan IFK Värnamos förhållande till politiska strömningar beskrivas åren 

1912-1927 och vilka eventuella politiska tendenser finns i mötesprotokollen? 

• Hur ställde sig IFK Värnamos medlemmar till kvinnor som aktiva medlemmar 

åren 1912-1927 och hur kommer detta till i utryck i mötesprotokollen? 

• Vilket utrymme ges fotbollen i IFK Värnamos mötesprotokoll, hur arbetar 

klubben för att inkludera fler idrotter?  

                                                 
4 Lundqvist, Sven. (1978) "Begreppet Folkrörelse – historisk bakgrund och nuläge" i Isling, Å., 
Folkrörelserna i ny roll? Stockholm: Sober. Citerad i Engberg, Jan. Folkrörelserna i välfärdssamhället. Diss., 
Umeå universitet, 1986. s.9. 
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1.3 Metod   

Genom kvalitativ närläsning av ett trettiotal klubbars styrelseprotokoll framträder skilda 

grupperingars åsikter och värderingar i Torbjörn Anderssons undersökning. Genom 

kvalitativ närläsning av mötesprotokoll från IFK Värnamo bör det framkomma ett liknande 

resultat. 5 

Inom kvalitativ metodik har personliga och situationsberoende faktorer stor inverkan. I 

undersökningen handlar det om att göra tolkningar av avsikten bakom de beslut som 

fattades i IFK Värnamo åren 1912-1927. Det handlar om den symboliska innebörden 

bortom det observerbara i mötesprotokollen. Den vanligaste svårigheten med detta är att 

finna empiriska belägg för en tolkning, så även i fallet med IFK Värnamos mötesprotokoll. 

Det är därför rimligt att beskriva hur olika beslut kan tolkas på olika sätt för att få en så 

heltäckande bild som möjligt av eventuella avsikter bakom besluten.6   

Metoden som tillämpas vid transkriberingen av mötesprotokollen åren 1912-1927 är 

hermeneutiskt inspirerad med Jürgen Habermas förhållningssätt som utgångspunkt. 

Habermas menar att individen är begränsad av strukturer i samhället. Optimalt är därmed 

att inte ha en relation till det man undersöker. Det är inte optimalt att personliga kopplingar 

existerar mellan IFK Värnamo och mig genom min gammelmorfar. Det bör därför 

förtydligas att jag aldrig träffat min gammelmorfar eller att jag för den delen haft någon 

annan relation till IFK Värnamo mer än så.7   

Hermeneutik handlar om tolkningslära och att reflektera över sin egen och andras 

verksamhet i förhållande till varandra menar Habermas, eller närmare bestämt i det här 

fallet att tolka innebörden av de beslut som IFK Värnamos styrelse och medlemmar fattade 

under åren 1912-1927.8 Hermeneutik handlar även om lära om kommunikation, en del av 

den läran är förståelsen av olika kontexter. För att förstå vad andra människor menar 

behöver man sätta sig in i deras perspektiv. I fallet med IFK Värnamos mötesprotokoll går 

det att uppfatta olika beslut på ett felaktigt sätt beroende på skillnader i samhällsklimat då 

och nu.9  

                                                 
5 Andersson (2002) s.35,38. 
6 Wallén, Göran. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, 1996. s.75. 
7 Wallén (1996) s.34. 
8 Wallén (1996) s.33-34. 
9 Wallén (1996) s.34. 
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Göran Wallén som är docent i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet slår fast att 

avsändare och mottagare uppfattar ofta en text olika, exempelvis när en modern läsare läser 

äldre skrivelser.10 Detta är en nackdel eller svårighet med den tillämpade metoden. I 

undersökningen kommer det därför finnas en diskussion om olika betydelser av olika 

beslut. Den diskuterande texten för varje kategori är indelad i stycken med tillhörande 

rubriker som förenklar för läsaren om vad som behandlas i texten.  Nackdelen är att det 

inte går att med säkerhet slå fast vad syftet med beslutet ifråga var. Eftersom det inte går 

att fråga medlemmarna längre kan man inte med säkerhet veta vad deras avsikt till olika 

beslut har varit. Det går däremot att vara mer eller mindre säker, det är något som 

eftersträvas i undersökningen.  

Det är möjligt att det som blev effekten av ett medlemsbeslut eller styrelsebeslut var 

oavsiktlig och att konsekvensen av besluten inte förutsågs av medlemmarna. Olika 

medlemmar kan haft olika avsikter med att rösta för eller mot ett förslag. Fördelen med 

metoden är att det ges en vidd i hur avsikterna i de beslut som fattades kan tolkas. Detta 

gör att fler människors avsikt med att rösta på ett förslag kan presenteras. Varje citat 

diskuteras mer specifikt allt eftersom de presenteras i undersökningen. 

Materialet delades in i tre olika kategorier utifrån syftet: politiska tendenser, kvinnor samt 

fotbollens status i förhållande till andra idrotter. Först gjordes en transkribering av 

materialet för att få en överblick, då språkbruket är äldre och allt handskrivet i skrivstil.  

Efter det har materialet sorterats utifrån varje kategori samt placerats i kronologisk 

ordning, här gjordes även en avgränsning som beskrivs ytterligare nedan. När materialet 

var utvalt och sorterat gjordes analys av förändringar och kontinuitet i språkbruket samt 

tolkning av eventuella avsikter bakom besluten som fattades.  

Wallén beskriver att komparativ metod lämpar sig för att undersöka förutsättningar för 

generaliserbarhet av ett resultat från en undersökning. Generaliserbarhet behandlas ibland 

med något känt referensobjekt utanför själva undersökningen. Resultatet av den här studien 

ska jämföras med Anderssons resultat för att ta reda på om IFK Värnamo är en 

undantagsförening eller stämmer in i det nationella idrottsliga utvecklingsmönstret. Att ta 

reda på om IFK Värnamo är en undantagsförening är av betydelse för vilken tyngd 

slutsatsen om klubben kan kallas för en lokal folkrörelse eller inte har. Det handlar om att 

                                                 
10 Wallén (1996) s.81. 
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ta reda på vilken relevans den slutsatsen har för den nationella idrottsverksamheten under 

åren 1912-1927.11 

1.4 Material 

Det material som används är lånat från IFK Värnamos klubbstuga. Det handlar om samtliga 

protokoll från medlemsmöten och vissa styrelsemöten mellan åren 1912-1921 och åren 

1925-1927. Anledningen till att det används vissa styrelseprotokoll är för att de har skrivits 

i medlemsmötesprotokollensboken och resterande styrelseprotokoll från 

undersökningsperioden har försvunnit. Dessutom används ett styrelseprotokoll från 1 

december 1947 i undersökningen för att klubbens historia redogörs i det protokollet. 

Antalet protokoll ser olika ut för varje år. Exempelvis rör det sig om sju protokoll från år 

1912 men inget från år 1915. Totalt handlar det om ett sextiotal mötesprotokoll som har 

bearbetats. I protokollen har det letats efter noteringar angående politiska tendenser, 

kvinnors förhållande till klubben och fotboll i förhållande till andra idrotter.  

Fördelen med att använda dessa protokoll i undersökningen är att det ges ett material som 

skrivits i liknande situationer. Protokollen har upprättats i ett och samma syfte, att bevara 

de beslut som fattades för eftervärlden. Protokollen har visserligen upprättats av olika 

sekreterare vilket gör att de har varit utformade på olika sätt, exempelvis använder vissa 

förkortningar av olika slag. Det är tydligt att sekreterarna skrivit med tidigare sekreterare 

som förebilder och att de själva ansåg sig sitta i samma situation.  Detta skapar en 

konsekvent skrivning i protokollet trots att det är upprättat av olika personer. Det 

undanröjer inte helt risken att olika sekreterare tolkar diskussioner och beslut till viss del 

olika. Risken att en sekreterare har tolkat ett beslut eller en diskussion felaktigt förminskas 

av det faktum att varje protokoll lästes igenom av två andra närvarande på mötet som 

därefter signerade protokollet. 

Nackdelarna med att använda protokollen som källa är att de är skrivna i ett formellt syfte 

och av medlemmar i klubben. Protokollen är nedskrivna för att bevara besluten som 

fattades till eftervärlden och det kan därför ge en vinklad bild kring det som bestämdes 

eftersom medlemmarna inte skulle skrivit ner något som ansågs skulle kunna skada 

klubben i framtiden. Det som motsäger sig detta är att sekreterarna troligtvis inte förutsatte 

att protokollen skulle komma att användas av någon utanför klubben.  

                                                 
11 Wallén (1996) s.119. 
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1.5 Avgränsningar 

Att mötesprotokollen från 1912-1927 har undersökts finns det flera anledningar till. Att 

det handlar om de femton första åren i klubbens historia är en stor anledning till detta. 

Klubbens framväxt är avgörande för om det går att kalla IFK Värnamo för en lokal 

folkrörelse. De första årens beslut säger mer om vilken riktning klubben valde att ta från 

början.  En naturlig avgränsning blir dels att klubben ligger nere mellan åren 1921-1925 

och dessutom att efter år 1927 har mötesprotokollen försvunnit och är därmed inte möjliga 

att undersöka.  Det är lämpligt att koncentrera sig på de första femton åren på grund av 

dessa anledningar.  

En urvalsprocess ägde rum från den information som fanns att tillgå från mötesprotokollen 

under dessa år. Urval gick till enligt följande, all informationen som inte gick att härleda 

till politik, kvinnor som aktiva medlemmar eller fotbollens status i förhållande till andra 

idrotter förbisågs.  Den information valdes bort då den inte har relevans för att besvara 

frågeställningarna. Dessa tre kategorier som beskrivs ovan är till för att besvara 

underfrågorna i uppsatsen, en kategori för varje frågeställning. Dessa frågor är som tidigare 

nämnts till för att besvara huvudfrågan med uppsatsen, vilken är om IFK Värnamo kan 

uppfattas som en lokal folkrörelse åren 1912-1927.   

Det är möjligt att det förekom aktiviteter i relation till klubben som inte omnämns i 

protokollen. Eftersom medlemsmötena var en central beslutsfattande plats kan det 

förutsättas att de viktigaste besluten för klubben diskuterades på medlemsmötena. 

Därigenom går det beröra de viktigaste besluten för den dåtida klubben i undersökningen 

av mötesprotokollen. 

2. Forskningsläge 

Jan Engbergs doktorsavhandling från 1986 om folkrörelsers roll och påverkan av 

välfärdssamhället utgör ett perspektiv för uppsatsen. Engbergs syfte är att rekonstruera 

folkrörelsernas samhällsfunktioner, samt att ange folkrörelsernas förmåga att genomdriva 

olika politiska kulturer. Engberg använder sig av Lundqvists definition att användandet av 

begreppet ”folkrörelse” ses som en strävan, att markera styrka, att ge en bild av att den 

egna organisationen hade större delen av befolkningen bakom sig.12 Engberg slår fast att 

vid demokratins och välfärdssamhällets genombrott var folkrörelserna avgörande för 

                                                 
12 Engberg (1986) s.9. 
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medborgerliga ideal och visioner.13 Om IFK Värnamo kan kallas för en lokal folkrörelse 

bör klubben haft en avgörande roll för Värnamos befolknings medborgerliga ideal och 

visioner. Ett ideal om att vara vältränad, och visionen att vara bäst i Sverige kan varit 

personliga och kollektiva drivkrafter för lokala idrottsverksamheter som IFK Värnamo. 

 

Engberg blir genom sin forskning relevant för denna uppsats genom att den berör kriterier 

som folkrörelser bör efterleva för att få kallas folkrörelser. Om idrottsverksamheten i 

Sverige kan ses som en folkrörelse så borde IFK Värnamo kunna kallas en lokal 

folkrörelse. Att ta reda på om IFK Värnamo är en undantagsförening är avgörande för om 

slutsatserna för den här uppsatsen är applicerbar för idrottsverksamheten i Sverige. För att 

ta reda på om IFK Värnamo är en undantagsförening jämförs klubben med en nationell 

kartläggning som redan gjorts av en av Sveriges främsta idrottshistoriker, Torbjörn 

Andersson. 

Andersson och hans forskning om svensk fotbollsutveckling är utgångspunkten för 

uppsatsen. Anderssons avhandling Kung fotboll från 2002 handlar om att kartlägga och 

sätta hela landets elitfotboll i fokus. Genom ett rikt och varierande källmaterial har han 

analyserat svensk fotboll ur ett klass-, kön- och generationsperspektiv. 

Andersson undersöker i sin forskning hur svensk fotboll förändrades ideologiskt och 

kulturellt från 1800-talets slut till 1950-talet. Han undersöker också hur svensk fotboll 

utvecklades till ett manligt skötsamhetsprojekt under samma tidsperiod. Dessutom följer 

han fotbollens väg till den höga kulturella och klassöverskridande karaktär som gjort att 

den kunnat kallas Sveriges nationalsport. Dessa ingångar blev utgångspunkt för mina 

frågeställningar för att undersöka om IFK Värnamo på lokal nivå följer det nationella 

utvecklingsmönstret.14 

Andersson fastställer att under 1800-talets slut och början på 1900-talet råder borgerlig 

dominans inom svensk fotboll, både ideologiskt och kulturellt. Under åren 1907-1919 

klass-breddas fotbollen hastigt. Åren 1937-1950 har fotbollen blivit den 

klassöverskridande nationalsporten som känns igen idag.15 

                                                 
13 Engberg (1986) s.3. 
14 Andersson (2002) s.16-17. 
15 Andersson (2002) s.605-606.   
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Andersson slår fast att fotbollens manliga dominans fanns redan när spelet kom till Sverige. 

Även om fotbollen konkurrerade inom borgerligheten med ett annat dåtida mansideal 

nämligen linggymnastiken.16 Under mellankrigstiden fanns det ett kvinnligt 

fotbollsintresse men den seriösa kvinnliga fotbollen mötte kalla handen av 

etablissemanget. Enligt fotbollens ideologi vid den här tiden skulle spelet ses som en 

alltigenom manlig aktivitet och damfotbollen i Sverige marginaliseras.17  

Andersson kan konstatera att fotbollen var starkt knuten till medelklassen under slutet av 

1800-talet och början på 1900-talet. Fotbollens popularitet var alltså begränsad till den 

gruppen i samhället till en början. Under perioden 1907-1919 klass-breddas fotbollen och 

får på så sätt en bredare publik. Under 1920-talet etableras rubriceringen nationalsport som 

en följd av det breda intresset. År 1950 är fotbollen definitivt nationalsporten efter 

landslagets sportsliga framgångar.18 

Per Nilsson är fil. dr, universitetslektor och docent i pedagogik. Han disputerade 1993 med 

avhandlingen Fotbollen och moralen. En studie av fyra allsvenska fotbollsföreningar.  

Syftet med avhandlingen var att utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv söka bidra till 

en djupare förståelse av idrottens roll som uppfostrare i samhället genom att undersöka hur 

de fyra klubbarna IFK Göteborg, GAIS, Malmö FF och IK Brage stod i relation till 

fotbollsmoralen.19 Fram till mitten på 1970-talet var idealet inom fotbollen självkontroll, 

självutveckling och lojalitet. Efter det har idealet förändrats då en mer professionell syn på 

spelet blivit rådande vilket beror på att fotbollens grund blivit mer professionell från den 

tidigare rådande amatörismen.20 Nilsson undersöker ovanstående klubbars sociala och 

ekonomiska villkor, deras historik samt även föreningarnas ideologi vilket gör den relevant 

för föreliggande uppsats eftersom den bland annat ämnar undersöka IFK Värnamos 

historia och ideologi.21  

Professor emeritus vid institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet 

Lennart K Persson har idrottshistoria som ett av sitt mest framträdande ämnen och skrivit 

böcker om bland annat fotboll. I hans studie Den hårda kampen – fotboll i Sverige, särskilt 

Göteborg före första världskriget undersöks fotbollens uppkomst och utveckling ur ett 

                                                 
16 Andersson (2002) s.605. 
17 Andersson (2002) s.319,605. 
18 Andersson (2002) s.605-606. 
19 Nilsson, Per. Fotbollen och moralen – en studie av fyra allsvenska fotbollsföreningar. Diss., Stockholm: 
HLS förlag, 1993. s.31. 
20 Nilsson (1993) s.345. 
21 Nilsson (1993) s.30. 
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nationellt perspektiv och ett lokalt perspektiv.  Lennart K Persson tittar på motsättningar 

inom fotbollen och då framförallt rivaliteten mellan IFK Göteborg och Örgryte IS både på 

planen och utanför planen genom pressens behandling och publikens uppträdande.22 

Lennart K Persson kommer fram till är att rivaliteten mellan IFK Göteborg och Örgryte IS 

och det allmänna intresset för fotbollen beror framförallt på tre olika saker. Inspirationen 

från England var en faktor, idrottspressens rapportering och konkurrensen mellan IFK 

Göteborg och Örgryte skapade en rivalitet. Den hårda kampen – fotboll i Sverige, särskilt 

Göteborg före första världskriget behandlar fotbollen ur ett nationellt perspektiv och ur ett 

lokalt perspektiv i likhet med föreliggande undersökning. 23 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Torbjörn Anderssons teori är att den svenska fotbollen från det att den klassbreddades strax 

efter sekelskiftet, kan ses som ett tidstypiskt borgerligt hegemoniskt projekt. Frågan är om 

Anderssons teori stämmer överens med hur det såg ut i IFK Värnamo. Skillnaderna är att 

Andersson undersöker större allsvenska klubbars styrelseprotokoll och att det i den här 

uppsatsen undersöks medlemsmötesprotokoll och styrelseprotokoll från en klubb som inte 

spelade i allsvenskan. Teorin är användbar för uppsatsen då det handlar om att undersöka 

hur IFK Värnamo stod i relation till politiska strömningar åren 1912-1927.24 

Anderssons teori om att fotbollens manliga prägel befästs under åren 1920-1936 då 

damfotboll helt marginaliseras och motarbetas av etablissemanget, är prövbar på IFK 

Värnamo. Genom att kartlägga vilka försök till inkludering av kvinnor som görs, och hur 

kvinnor diskuteras som aktiva medlemmar ska teorin prövas och hur väl Värnamo följer 

den nationella utvecklingen i det här avseendet. Det är förhållandevis få år i 

undersökningen som sammanfaller med Anderssons teori men det bör trots detta vara 

möjligt att urskilja tendenser i de tjugotal mötesprotokoll som finns att tillhandahålla under 

1920-talet.25  

Anderssons teori om att gymnastiken var manligt dominerad i slutet av 1800-talet är också 

prövbar på IFK Värnamo.26  Genom att undersöka kvinnors förhållande till gymnastik i 

                                                 
22 Persson, Lennart K. Den hårda kampen– fotboll i Sverige, särskilt Göteborg före första världskriget. 
Lindome: Bricoleur Press, 2011. s.11-13. 
23 Persson (2011) s. 283. 
24 Andersson (2002) s.26. 
25 Andersson (2002) s.605-606. 
26 Andersson (2002) s.65-66. 
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IFK Värnamo under åren 1912-1927 prövas den teorin. Det som ska undersökas är om 

Anderssons teorier om det manliga och kvinnliga förhållandet till idrott stämmer överens 

med IFK Värnamo.  

Anderssons teori om att 1920-talets populäraste idrott i Sverige var fotbollen ska prövas i 

relation till IFK Värnamo. Teorin konstateras genom Anderssons forskning och 

utgångspunkten för den här uppsatsen, blir att se hur till vida IFK Värnamo stämmer 

överens med det nationella utvecklingsmönstret. Om fotbollen var den populäraste idrotten 

i IFK Värnamo bör detta genomsyras i mötesprotokollen.27 Teorin om det så kallade 

flergrensidealet som innebär att det fanns få renodlade fotbollsklubbar i Sverige fram till 

1950-talet prövas på IFK Värnamo.28  Teorierna är relevanta för uppsatsen då det handlar 

om att ta reda på vilket utrymme fotbollen gavs i IFK Värnamos och om klubben arbetade 

för att inkludera fler idrotter. 

3. Bakgrund 

År 1314 i England utfärdades ett kungligt förbud mot fotbollen, detta förbud skulle följas 

av ytterligare trettio kungliga förbud mot fotbollen fram till år 1667. Det är tydligt att 

fotbollen var populär, och att människor trots förbud vägrade sluta spela. Att det utfärdades 

så många förbud mot fotbollen, beror troligtvis på våldsamheten i sporten, något vi även 

känner igen idag, även om det främst är en del åskådare som är våldsamma. Under åren 

1314-1667 var det dock troligtvis spelarna som var våldsamma. Fotbollens våldsinslag 

fortsatte framöver. Den svenska vetenskapsmannen Göran Vallerius har återgivit mötet 

mellan två lag i Leicester år 1710.29 

Derom kubblas, skiötas, stötas och slåss de, så att bloden står om dem uhr näsa och 

mun, rifjwa sönder skiorta och kläder för hwar annan, så att tapprast skattas den, som 

med rijfwit skinn kommer der ifrån. En modig hielte war ibland dem som sprang med 

kroppen helt naken öfwer byxorna, tuifuelsuthan effter han tillförne måst sättia skiortan 

i pant före att en gång sparka bollen. De andra alla woro swettige och blodige öfwer 

näsa och mun, satte händerna i sijdan och flåsade öfwer sitt swåra arbete. 30 

Det dröjde fram till slutet på 1800-talet innan fotbollen var etablerad i Sverige. 

Idrottspressens knapphändiga rapportering av fotbollen vittnar om detta.  Innan sekelskiftet 

                                                 
27 Andersson (2002) s.605-606. 
28 Andersson (2002) s.38, 605. 
29 Andersson (2002) s.41. 
30 Andersson (2002) s.41. 
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var rapporteringen av fotboll kort och innehållslös. Ett undantag förekom, i landets första 

idrottstidning, Tidning för idrott, beskrivs för första gången en utförlig beskrivning av 

fotboll enligt Andersson.31   De första Svenska mästarna i fotboll var Örgryte IS, efter en 

final som de segrade mot Göteborg IV med 3-0 år 1896.32 

Efter sekelskiftet ökar fotbollens popularitet hastigt. Redan på 1920-talet går det tala om 

att fotbollen hade blivit en nationalsport. Flera klubbar grundas på olika platser i Sverige. 

I Sverige såg det dock inte ut som i England. I Sverige var det vanligt med det så kallade 

flergrensidealet, det innebär att det fanns få renodlade fotbollsklubbar vilket var fallet i 

England. De flesta klubbar i Sverige hade flera olika idrotter på agendan.33   

Att flera idrotter utövas i en klubb är även fallet med IFK Värnamo. 28 april år 1912 i 

Wennerholms raksalong på storgatan 23 i Värnamo bestämde sig sexton personer för att 

grunda en idrottsklubb och arbetet med att organisera detta satte igång.  På kvällen den 2 

maj 1912 träffades trettioen personer i samma raksalong och beslöt att Idrottsföreningen 

Kamraterna Värnamo skulle grundas. Klubben spelar 2016 i Superettan som är den näst 

högsta divisionen i svensk fotboll. 34   

Klubbens motto och grundstenar är respekt, etik och moral vilket genomsyrar hela 

verksamheten. Klubbens ungdomssektion är av stor betydelse för föreningen. IFK 

Värnamo är en framgångsrik och mångkulturell förening som under årens lopp fostrat 

många duktiga fotbollsspelare, däribland Simon Thern, Viktor Claesson och Joseph Baffo 

som idag är professionella fotbollsspelare som spelat landslagsfotboll. Även Jonas Thern 

som år 1994 tog VM brons med Sverige är skolad i klubben. Även på damsidan har 

ungdomssektionen varit framgångsrik, med bland annat Annika Nessvold som spelat 

landslagsfotboll. 

4. Undersökning 

Undersökningen är indelad utifrån tre kategorier som är följande: politiska tendenser, IFK 

Värnamos förhållningssätt till kvinnor samt fotbollens roll för klubben i förhållande till 

andra idrotter. Citaten följer löpande i en diskuterande text om vad som kan vara 

                                                 
31 Andersson (2002) s.61. 
32 Svenska Fotbollförbundet. Svenska mästare 1896-1925, 1931-. 2016. 
http://svenskfotboll.se/allsvenskan/historik/ (Hämtad 2016-12-20) 
33 Andersson (2002) s.38, 605. 
34 Sjöberg, Erik. IFK Värnamo-ett hundra år. Värnamo: Fyra punkter, 2012.s.8. 

http://svenskfotboll.se/allsvenskan/historik/
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bakomliggande anledningar till de beslut som fattades. Den diskuterande texten för varje 

kategori är indelad i stycken med tillhörande rubriker som förenklar för läsaren om vad 

som behandlas i texten. Varje stycke med tillhörande rubrik motiveras löpande i texten. 

Dessa tre kategorier med separata indelningar utgör en grund för att besvara den 

övergripande frågeställningen, om IFK Värnamo kan uppfattas som en lokal folkrörelse i 

Värnamo.  Dessa slutsatser finns i slutsatskapitlet som följer. 

4.1 IFK Värnamos förhållningssätt till politiska strömningar 

I den här delen av undersökningen ska frågan om politiska åsikter fick något utrymme på 

medlemsmötena redas ut. Med utgångspunkt i Torbjörn Anderssons teori om att den 

svenska fotbollen från det att den klassbreddades strax efter sekelskiftet, kan ses som ett 

tidstypiskt borgerligt hegemoniskt projekt.35 För att få reda på hur IFK Värnamo förhöll 

sig till politiska strömningar åren 1912-1927 kommer frågan angripas på tre olika sätt. För 

det första ska förslag presenteras och diskuteras som skulle kunna härledas till politiska 

strömningar. För det andra följer diskussion om olika yrkesgrupper som fanns 

representerade i klubben som skulle kunna ge en fingervisning i hur klubbens medlemmar 

skulle kunna sympatisera politiskt.  För det tredje följer en diskussion om hur klubbens 

ekonomi kan ha påverkat det politiska utrymmet i klubben eftersom klubbens primära syfte 

bör ha varit att överleva ekonomiskt. En sammanfattning för den här delen av 

undersökningen följer för att ge läsaren en överblick om svaret på frågeställningen. Den 

här undersökningsdelen inleds med hur klubben förhöll sig till arbetslösa.  

4.1.1 Förslag som kan härledas till politiskt ställningstagande 

Följande citat är en indikation på en humanism som var rådande i klubben och som blev 

central i klubbens framväxt. 

§11. Klubben beslöt att de arbetslösa inom klubben skulle erhålla fribiljetter vid 

fotbollsmatcher.36 

Ett citat som i viss mån kan härledas till ett politiskt ställningstagande är citatet ovan. Det 

går inte med säkerhet att fastslå om detta är ett socialistiskt, liberalistiskt eller konservativt 

ställningstagande. Det tyder på en medkänsla med de som inte har något arbete, något som 

inte är unikt för ett politiskt parti eller en ideologi. Det visar kanske mer på att de som är 

                                                 
35 Andersson (2002) s.26. 
36 Protokoll IFK Värnamo. 4 maj 1925. 
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aktiva i klubben har rätt att se fotbollsmatcherna. Alla var däremot förpliktigad att precis 

som de andra betala medlemsavgiften, något som följande citat vittnar om.”§4. Hugo 

Johansson utsändes ur föreningen, för bristande betalning.” 37 

Citatet ovan visar på att ett krav ställdes på alla medlemmar, oavsett status eller roll i 

samhället skulle medlemmarna betala medlemsavgiften. Det som stärker påståendet är att 

alla medlemmar vid den här tiden betalade en lika hög medlemsavgift.  Vilka yrkesgrupper 

med olika roll och status i samhället fanns då representerade i IFK Värnamo? 

4.1.2 Yrkesgrupper i IFK Värnamo 

Som ett exempel på att medlemmarna hade olika status och roll i samhället bör här nämnas 

några medlemmar med olika yrken. Bankdirektör Selander, Handlare Collberg, Konditor 

Berg, ingenjör Kristinsson och konstapel Hedlund är några av de namn och titlar som 

framgår i mötesprotokollen. Till synes verkar allt från bankdirektör till arbetslösa varit 

verksamma i klubben.  Detta innebär att klubbens medlemmar inte kan knytas till en 

särskild yrkesgrupp eller social klass i Värnamo. Det går därför inte heller på detta viss 

ana var de politiska och ideologiska sympatierna hos klubbens medlemmar låg. Varför 

tycks klubben inte varit politiskt homogen, kan det bero på ekonomin? 

4.1.3 Klubbens ekonomi i fokus 

Det går att slå fast att de politiska och ideologiska sympatierna hos klubbens medlemmar 

låg i olika läger eftersom få om ens några politiska åsikter eller ställningstaganden framgår 

i mötesprotokollen. Detta med bakgrund av att Torbjörn Andersson slår fast att politiska 

olika politiska åsikter förekommer i andra idrottsklubbars styrelseprotokoll.38 Det finns 

inget som indikerar att klubben var politisk i någon mån, det var förmodligen en 

idrottsklubb där politisk diskussion inte fick något utrymme. Det går med säkerhet 

konstatera att IFK Värnamo som nystartad klubb på en mindre ort mötte två stora 

utmaningar. Finansieringen av klubben samt svårigheterna att få nya medlemmar.  Nedan 

finns två citat som stärker detta påstående. 

 

                                                 
37 Protokoll IFK Värnamo. 3 juni 1925. 
38 Andersson (2002) s.35,38. 
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§3. Föreningen beslöt att sälja materialboden. Och stall ytan för minst 20 kr 

H.Johansson utsågs att verkställa detsamma samt taga reda på måhtängena. Att 

inkassera årsafgifterna utsågs Gylling, Lagergren och H. Johansson samt samtidigt 

skaffa nya medlemmar.39 

Detta citat från år 1920 är dels en indikation på att klubben behöver sälja materialboden 

och stall40 ytan för att få bättre ekonomi. Citatet vittnar också om att klubben behöver fler 

medlemmar. Det andra citatet nedan är från år 1925, efter att klubben legat nere ett par år 

och vittnar också om att klubben hade dålig ekonomi.  

§3. Rosengrens förslag att inhägna målnät avslogs, på grund av klubbens, för tillfället, 

ej så goda ekonomi.41 

Att klubben har svårt att skaffa nya medlemmar och att ekonomin inte är så bra tyder på 

framförallt en sak. Ifall klubben skulle kunna överleva så krävs det att alla invånare känner 

sig välkomna att ansluta. Ifall klubben skulle vara uttalad politiskt åt någon riktning eller 

att rykten om klubben förekom som talade om att klubbens medlemmar sympatiserade 

med ett politiskt parti skulle detta innebära att människor som inte sympatiserade med 

samma politiska parti inte skulle ansluta sig. Medlemsantalet skulle minska och klubbens 

ekonomi skulle bli lidande till följd av uteblivna medlemsavgifter. Ingen som ansökt att få 

bli medlem i klubben har nekats inträde. Under de femton första åren i klubbens historia 

har medlemmarnas inträde inte avgjorts på grund av deras bakgrund eller politisk 

tillhörighet. Sammanfattningsvis kan sägas att klubben inte hade råd att vara politisk vilket 

motsäger sig Anderssons teori.42 Att politiska tendenser inte framgår i mötesprotokollen 

skulle kunna bero på andra orsaker men min slutsats är att medlemmarnas primära intresse 

att utöva idrott skulle bli lidande om medlemsantalet minskat.  

4.1.4 Sammanfattning 

Det går inte i IFK Värnamos protokoll från åren 1912-1927 se indikationer på att politiska 

åsikter förekom i klubben, vilket motsäger sig Torbjörn Anderssons forskning som menar 

att det framgår olika politiska åsikter förekommer i andra idrottsklubbars 

styrelseprotokoll.43 Informationen som framgår av protokollen är att medlemmarnas 

                                                 
39 Protokoll IFK Värnamo.  18 nov 1920 
40 Stall är ett äldre ord för garage. 
41 Protokoll IFK Värnamo.  7 augusti. 1925 
42 Andersson (2002) s.26. 
43 Andersson (2002) s.35,38. 
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eventuella politiska åsikter inte beblandas med det idrottsliga intresset. Det som framgår 

av klubbens protokoll är att olika yrkesgrupper förekommer i klubben. Det som knöt 

medlemmarna tillsammans runt klubben var framförallt inte deras politiska tillhörighet 

eller deras yrkestillhörighet utan deras idrottsliga engagemang. IFK Värnamos ekonomi 

under de femton första åren har av allt att döma haft en stor betydelse i klubbens framväxt 

vilket har påverkat klubbens strävan att hitta nya medlemmar. Ingen som ansökt att få bli 

medlem i klubben har nekats inträde. Under de femton första åren i klubbens historia har 

förmodligen inte medlemmarnas inträde avgjorts på grund av deras bakgrund eller 

politiska tillhörighet. 

4.2 IFK Värnamos förhållningsätt till kvinnor 

I den här delen av undersökningen ska den andra frågeställningen besvaras, hur såg IFK 

Värnamos förhållningsätt till kvinnor ut? Detta med utgångspunkt i Torbjörn Anderssons 

teori om att manlig prägel på fotbollen befästs då damfotboll under perioden 1920-1936 

helt marginaliseras.44  Det handlar om att kartlägga hur förhållningssättet gentemot kvinnor 

såg ut i IFK Värnamo. I det ingår att tidsbestämma när kvinnor var aktiva medlemmar i 

klubben. Det förs också en diskussion om avgiftsbestämmande som är olika för män, 

kvinnor och barn. Den här delen kommer också behandla varför ett beslut om att infoga 

kvinnor i klubben tas år 1925. Detta trots att kvinnor tidigare varit medlemmar. 

Avslutningsvis för den här delen av undersökningen kommer en diskussion om varför 

avgiften som år 1925 var densamma för kvinnor och män ändras år 1926 till att bli olika 

för män, kvinnor och barn. En sammanfattning för den här delen av undersökning följer 

för att ge läsaren en överblick av svaret på frågeställningen. Först ska vi se om det går att 

tidsbestämma när kvinnor fick vara med i IFK Värnamo. 

4.2.1 Tidsbestämning av kvinnors inträde i klubben 

Det första indikationen på att kvinnor var aktiva medlemmar i klubben är en notering i 

protokollet från ett möte år 1920.  

§2. Föreningen beslöt hyra lokal för att bereda föreningens kvinnliga medlemmar 

gymnastikövningar. Avgiften för deltävlingarna bestämdes till 2kr. Till ledare utsågs 

Fröken Helander.45  

                                                 
44 Andersson (2002) s.605-606. 
45 Protokoll IFK Värnamo. 12 februari 1920. 
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Detta citat är den första skrivelsen i materialet som benämner kvinnor som aktiva 

medlemmar. Att det handlar om kvinnor som utövar gymnastik visar på en eventuell 

förändring av normen om att gymnastiken var manligt dominerad.46  Före detta citat 

återfinns inget som tyder på att kvinnor var aktiva i klubben även om citatet indikerar att 

de kvinnliga medlemmarna funnits sedan tidigare. Det finns ingen indikation på det 

motsatta heller, att kvinnor inte fick vara aktiva i klubben. Det som kan slås fast är att 12 

februari 1920 finns det kvinnliga medlemmar i IFK Värnamo. Det finns en möjlighet att 

kvinnor redan från starten år 1912 var välkomna i klubben. Detta eftersom inget beslut 

fattas innan år 1920 om att kvinnor skulle få gå med i klubben. Ifall det var så att kvinnor 

fick vara aktiva i klubben från år 1912 så gavs de inget utrymme på mötena innan år 1920. 

Inga kvinnor nämns vid namn och ingen fråga som berör idrott för kvinnor tas upp. Det 

skulle kunna vara så att det inte fanns en uppdelning mellan kvinnors utövande av en sport 

och mäns utövande av sport men detta går mot informationen i det ovanstående citatet. Det 

finns indikationer på att kvinnor var närvarande på olika sammanträffar som klubben 

anordnade och det ska fokuseras på detta i följande del av undersökningen.  

4.2.2 Kvinnors medverkan vid evenemang och avgifter 

IFK Värnamo var inte enbart en idrottsklubb, klubben anordnade vid olika tillfällen baler 

och fester. 

§5. Bal beslöts att anordnas på gästis efter ofvanstående tävlan och skulle de damer som 

medverkat vid sammanträffen särskilt inbjudas afgift 1kr herr 50 öre dam och 

föreningsmedlemmar och skulle blifvande öfverskott ? Tillfalla olympiska kommittén 

kassa.47 

Detta citat vittnar om att klubben hade för avsikt att öka intresset för IFK Värnamo bland 

kvinnor. Det framgår inte om kvinnor tilläts vara med vid tävlingen som citatet syftar på 

men citatet tyder på att kvinnor var närvarande vid balen efter tävlingen. Kvinnor skulle 

betala hälften jämfört med vad männen betalade i inträde, vilket kan bero på flera saker. 

Att kvinnor generellt sett inte hade lika mycket pengar eller att det framförallt var män som 

betalade kvinnors inträde. Det kan bero på att de ville ha fler kvinnor på festen och att 

priset för kvinnorna därför sattes till halva inträdet. Att slå fast varför priset sattes till 

                                                 
46 Andersson (2002) s.65-67. 
47 Protokoll IFK Värnamo. 29 oktober 1912. 
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hälften går inte med säkerhet att avgöra. Ingen förklaring ges till varför det var så. Det var 

däremot inget ovanligt att kvinnor betalade mindre än män när det handlar om IFK 

Värnamo, vilket är något som återkommer. 

§5 Beslöts att efter täflingen slut anordna prisutdelningar med bal i stora hotellet, kvartil 

särskilda inträdesavgift skulle tryckas med pris af 2kr. för herre 1kr för damer.48 

Detta citat är hämtat från ett mötesprotokoll 4 augusti 1918. Det visar att kvinnor skulle 

betala hälften av inträdet till balen jämfört med vad män skulle betala. Detta tycks varit en 

sorts praxis. Inte heller här ges någon förklaring eller motivering till den bestämda 

inträdesavgiften. Om det var standard att kvinnor skulle betala halva inträdet så är det 

rimligt att ingen vidare motivering till detta ges. Det som förmodligen var självklart när 

protokollet skrevs var förmodligen inte nödvändigt att notera. Det finns en likhet mellan 

inträdesavgiften för kvinnor på festerna och inträdesavgiften för barn på idrottsevenemang, 

något som citatet nedan vittnar om.  

§4. Inträdesavgiften vid såväl idrottstäflingarna som fotbollsmatcher bestämdes till 50 

öre för äldre 25 öre för barn.49 

Barn betalar halva inträdet till idrottstävlingar och fotbollsmatcher jämfört med de äldre. 

På samma sätt som kvinnor betalar halva inträdet på fester jämfört med män. Häri kan en 

del av förklaringen ligga. Först bör det reflekteras över varför inträdesavgiften är lägre för 

barn. Bland de första skrivelserna i IFK Värnamos protokoll bok från år 1912 står följande: 

(…) mottog en livlig debatt om idrottsärenden på platsen var af framgick att samtliga 

de medlemmar vara eniga om att söka återuppliva intresset för idrottsrörelsen bland 

platsens ungdom samt bilda en ny idrottsklubb enår de gamla beslutat om sin 

uppläsning.50 

Medlemmarna var från början eniga om att syftet med att starta en idrottsklubb var att öka 

intresset för idrott bland ungdomarna i Värnamo. Detta kan vara anledningen till att priset 

för barn sattes till hälften jämfört med de äldre. Det kan också vara en standard att barn 

bör betala mindre då de inte har en egen inkomst. Med utgångspunkt av detta kan en 

slutsats dras, att anledningen till att kvinnor betalade minde antingen beror på att de ville 

                                                 
48 Protokoll IFK Värnamo. 4 augusti. 1918. 
49 Protokoll IFK Värnamo. 4 augusti. 1918. 
50 Protokoll IFK Värnamo. 28 april 1912. 
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öka intresset för kvinnor att komma på balen, eller att de betalade mindre för att många 

saknade egen inkomst. Kvinnor och barn var inte likställda män.  

§3. sidanteckningar skulle anordnas utfäst för föreningsmedlemmar med inbjudna 

damer. Varje medlem äger rätt inbjuda 1 herre o 2 damer. Bjudningskort skulle 

beställas. Och tillhandahållas medlemmar (4 kort per medlem) i cigarrmagasinets butik 

anskaffas av kommite bestå, avg kr 1:-51 

Detta är ett citat som får en att ställa sig frågande till om kvinnor vid den här tiden, 8 

oktober 1919, fick vara medlemmar i IFK Värnamo. Det beskrivs att varje 

föreningsmedlem fick bjuda in en man och två kvinnor.  Det går att tolka som att varje 

man fick bjuda in sin fru och ett annat par till festen. Detta behöver inte stämma. Med 

hypotetisk utgångspunkt i att kvinnor var medlemmar i klubben skulle detta kunna vara att 

de fick bjuda in sin make och två väninnor.  Ifall kvinnor fick vara medlemmar och räknas 

till föreningsmedlemmar så indikeras att det eftersträvades fler kvinnor än män på festen. 

Det går inte med säkerhet fastställa att kvinnor fick vara medlemmar vid den här tidpunkten 

men det förekommer inget i protokollet som talar mot det, heller inget som talar för det i 

protokollet förens 12 februari 1920 (citatet som beskrivs ovan). När går det då med 

säkerhet slå fast att kvinnor fick vara medlemmar i klubben? 

4.2.3 Klubbens dubbla historia 

Som beskrivits ovan fick kvinnor vara medlemmar i klubben den 12 februari 1920. Trots 

att kvinnor var medlemmar i klubben fattas det ett beslut 4 maj 1925 om att kvinnor ska få 

vara föreningsmedlemmar, det framgår tydligt i följande citat.   

§3. Klubben beslutat att infoga kvinnliga medlemmar och att avgiften för densamma 

skulle utgöras 2kr per år. Samt 1 kr som inträdes avgift.52 

På det första mötet efter att klubben legat nere ett par år, 4 maj 1925, bestämdes det att 

kvinnor skulle få vara en del av klubben. I detta citat så beskrivs också att avgiften för 

kvinnor skulle vara densamma som för män, 2 kr årligen och 1 kr i inträdesavgift. Detta 

frångår därmed det som tidigare har beskrivits, standarden för avgifter var inte längre 

hälften för kvinnor. Däremot går det undra varför ett beslut fattades om att kvinnor skulle 

få vara en del av klubben då kvinnor varit aktiva i klubben redan tidigare. Förmodligen så 

                                                 
51 Protokoll IFK Värnamo. 8 oktober 1919 
52 Protokoll IFK Värnamo. 4 maj 1925. 
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beror detta på att medlemmarna som utgjorde detta mötet inte ansåg att den klubben som 

startade upp på 1920-talet var densamma som startade år 1912, trots samma namn och 

idrottsmateriel. Det finns ett citat som stärker denna hypotes. Det handlar om ett 

styrelseprotokoll från år 1947 där dåvarande styrelse redogör för klubbens historia.  

Föreningen bildades den 20 juli 1924 under namn: Värnamo Bollklubb. Namnet 

ändrades sedan efter något år till nuvarande IFK. Värnamo.53 

Detta citat stärker uppfattningen om att klubbens medlemmar som startade upp på 1920-

talet inte ansåg att deras klubb var densamma som IFK Värnamo 1912-1921. Det blir 

därmed mer rimligt att ett beslut fattas år 1925 om att kvinnor skulle infogas i klubben. 

Det handlar om det första mötet där klubbens grundprinciper skulle bestämmas och då 

beslutades att kvinnor fick vara aktiva bland annat. Beslutet att kvinnor skulle betala lika 

mycket i medlemsavgift som män ändras däremot året efter, år 1926. Varför ändrades 

beslutet? 

4.2.4 Ny medlemsavgift bestäms 

I den här delen av undersökningen ska det diskuteras, med utgångspunkt i nedanstående 

citat, varför medlemsavgifterna förändras 1926. 

§7. Nya frågor Årsavgiften bestämdes till 3 kr för aktiva manliga medl. Samt 1 kr för 

kvinnliga, aktiva, samt medlemmar under 15 år.54 

Det har diskuterats tidigare att kvinnor och barn inte var likställda män. Anderssons teori 

om att damfotbollen motarbetas av etablissemanget är inte förenligt med ovanstående 

citat.55  Kvinnors medverkan i klubben uppmuntrades, men kvinnors ägnande av fotboll 

motverkades vilket blir kontentan av den teoretiska utgångspunkten och ovanstående citat. 

Kvinnor skulle betala en tredjedel jämfört med männen i inträdesavgift. De skulle 

dessutom betala lika mycket som medlemmar under 15 år, barn. Detta citat kan tolkas på 

flera sätt, anledningen bakom citatet framgår inte vidare. Det kan bero på att klubben ville 

att fler kvinnor och barn skulle bli aktiva i klubben och att de därmed sänker priset för 

dessa grupper. Det som talar för detta är att klubben till största del utgörs av män vid den 

                                                 
53 Protokoll IFK Värnamo. 1 december 1947.  
54 Protokoll IFK Värnamo. 28 februari 1926. 
55 Andersson (2002) s.605-606. 
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här tidpunkten. Det som talar mot detta är att inget sådant skäl ges i protokollet. Det  kan 

varit en självklarhet och inte behövt motiveras.  

Det kan också bero på, som nämnts tidigare, att dessa grupper saknade i regel större egen 

inkomst och därmed bör medlemsavgiften förmildras. Det som talar för detta är hur 

klubben har behandlat prissättningen av dessa grupper i andra sammanhang, som vid fester 

och tävlingsbiljettpriser. Det som talar mot påståendet är avsaknad av att sådant skäl 

angives.  

Det kan även innebära att klubben ville öka sina ekonomiska intäkter. Det som talar för 

detta är att det finns fler manliga än kvinnliga medlemmar i klubben och att en höjning av 

medlemsavgiften för den gruppen som utgjorde flest skulle innebära mer intäkter till 

klubben. Det som talar mot detta är att de sänker priset för vissa medlemmar, kvinnor och 

barn. Det skulle kunna vara så att de ville att fler kvinnor och barn skulle bli aktiva men 

de ville inte göra någon ekonomisk förlust och att det därför är anledningen till varför de 

höjer medlemsavgiften för män.  Medlemmarnas olika avgifter blir en passande metafor 

för deras olikheter gentemot klubben.  

4.2.5 Sammanfattning 

Det som framgår av IFK Värnamos protokoll åren 1912-1927 är att det är svårt att 

tidsbestämma när kvinnliga medlemmar fick gå med i klubben. Före år 1920 diskuteras 

inga frågor som indikerar att kvinnor var aktiva medlemmar. Av en notering i protokollet 

från 1920 indikeras att klubben har en grupp kvinnliga aktiva medlemmar och eftersom 

inget beslut fattas innan år 1920 om att kvinnor skulle få vara aktiva medlemmar går det 

anta att de fick vara medlemmar från starten år 1912. Vanligt var att när kvinnor betalade 

avgifter till klubbens evenemang betalades hälften av vad män betalade, på samma sätt 

som barn betalade hälften av vad äldre betalade. När IFK Värnamo startar upp 1925 efter 

att klubben legat nere bestäms på det första medlemsmötet att kvinnor skulle få vara aktiva 

medlemmar och att de skulle betala lika mycket som män i medlemsavgift. Att det i 

protokollen noteras att kvinnor och män ska betala lika mycket är unikt i klubbens historia 

fram till dess.  År 1926 fattades beslut att männens medlemsavgift skulle höjas till 3 kronor 

från 2 kronor årligen och att kvinnornas och barnens medlemsavgift skulle sänkas till 1 

krona årligen från 2 kronor.  Om detta var ett sätt att locka fler kvinnor och barn till klubben 
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eller om det var ett sätt att öka klubbens ekonomi är svårt att slå fast, kanske var det av 

båda anledningar eller andra anledningar som inte framgår av protokollet. 

4.3 IFK Värnamos förhållningsätt till fotboll 

I den här delen av undersökningen ska den tredje frågeställningen för den här uppsatsen 

besvaras, vilket innefattar hur stor roll fotbollen hade i IFK Värnamo åren 1912-1927 

eftersom det rör sig om en klubb där flera olika idrotter utövas. Detta med bakgrund av 

Torbjörn Anderssons slutsats om att fotbollen erhöll störst bevakning i pressen och som på 

regelbunden basis lockade störst åskådarmassor.56  Det kommer presenteras och diskuteras 

citat ur protokollen som indikerar att IFK Värnamo grundas runt fotbollen. Det följs av en 

diskussion kring citat om hur fler idrotter än fotboll introduceras i klubben.  Därefter 

kommer citat diskuteras om hur fotbollen styrdes och hur det väckte engagemang. En 

diskussion följer om hur fotbollen favoriserades och sedan behandlades på samma sätt som 

andra idrotter i klubben. Diskussion om att ytterligare idrotter introduceras i klubben och 

om hur elitism var rådande under åren 1912-1927 följer. En sammanfattning för den här 

delen av undersökning följer för att ge läsaren en överblick av svaret på frågeställningen. 

4.3.1 Klubben grundas runt fotbollen 

Det första idrottsevenemang som noterats i IFK Värnamos protokoll är en fotbollstävling 

mot Gislaved. Att det handlade om en fotbollsmatch sätter fotbollens betydelse för klubben 

i ett nytt perspektiv, klubbens första medlemmar var främst fotbollsintresserade.   

§2. För att om möjligt få in något af resekostnaden för Gislavedsresan beslöts att 

inbjuda Gislaveds idrottssällskap fotbollslag till matchen anordnades här den 1 sept och 

skulle resekostnadena för närvarande föreningsmedlemmars resa till Gislaved ordnas 

efter denna täflan.57 

Citatet beskriver hur de bör bekosta en resa till Gislaved genom att anordna en 

fotbollsmatch i Värnamo den 1 september 1912. Detta var inte den första fotbollsmatchen 

för IFK Värnamo, det indikerar ett senare citat från samma möte.  

                                                 
56 Andersson (2002) s.613. 
57 Protokoll IFK Värnamo. 29 juli 1912. 
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§3. Mötet beslutade att lemna half reseersättning för 12 medlemmar till Strömsnäs 
bruk. För täflan mot fotbollslaget der den 25 Aug.58 

Det som med säkerhet kan slås fast är att klubben spelade minst tre fotbollsmatcher innan 

någon annan idrott började utövas inom klubben. Två matcher mot Gislaved, en på 

hemmaplan och en på bortaplan. Det spelades även en match på bortaplan mot Strömsnäs 

bruk. Att fotbollen inom IFK Värnamo prioriterades visar också utbetalningen av 

reseersättning på. Detta visar på fotbollens betydelse för de första föreningsmedlemmarna. 

Vid tidpunkten är IFK Värnamo en undantagsförening som framförallt är en renodlad 

fotbollsklubb till skillnad från det nationellt dominerande flergrensidealet.59 

4.3.2 Fler idrotter introduceras 

 Den första noteringen i protokollet om att det i klubben fanns fler idrotter än fotboll är 

först år 1913. 

§2. Från kommunala mellanskolans styrelse hade inkommit en skrivelse som ovan till 
föreningen i dess anhållan att på begagna skolans gymnastiksal af följ. lydelse.(…) §10. 
Å framlaget lista för deltagare i gymnastik kordinera sig 18 medl. Då något vidare till 
behandling ej förelåg afslutades mötet.60 

Citatet indikerar att klubben söker en lokal för att kunna utöva gymnastik, en annan 

mansdominerad idrott som konkurrerade med fotbollen om popularitet vid den här 

tidpunkten enligt Andersson.61 Det troliga är att IFK Värnamos medlemmar skulle ägna 

sig åt fotboll på sommarhalvåret och gymnastik på vinterhalvåret eftersom klubben sökte 

en lokal för gymnastikutövandet. Totalt var 18 medlemmar intresserade av att ägna sig åt 

gymnastik. 

§3. Beslutades att afhållas täfling i allmän idrott d 14. Sept och skulle gislaveds 

idrottsälskap inbjudas anmälning tiden besämdes till den 10 sept.62 

Detta citat är den första indikationen på att allmänidrott utövades inom IFK Värnamo. 

Allmänidrott motsvarar det som idag kallas friidrott. Det innefattar kulstötning, löpning 

tresteg med mera. Fotbollen var inte längre den sport som hade ensamrätt på 

                                                 
58 Protokoll IFK Värnamo. 29 juli 1912. 
59 Andersson (2002) s.38,605. 
60 Protokoll IFK Värnamo. 21 jan 1913. 
61 Andersson (2002) s.65-67. 
62 Protokoll IFK Värnamo. 4 september 1913. 
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sommarhalvåret även om den fortfarande gavs störst utrymme i klubben vid den 

tidpunkten.  Utrymmet som fotbollen ges i mötesprotokollen är präglat av ett omtvistat 

ledarskap för fotbollen. 

4.3.3 Fotbollens styre väcker engagemang 

Diskussionerna kring fotbollens ledning tar sin utgångspunkt i bildandet av 

fotbollssektionen. 

§6. Förslag väcktes att tillsätta en särskild fotbollssektion som skule afgöra alla frågor 

som röra fotbollsspelet. Föreningen beslutade i enighet med förslaget men skulle alla 

anslagfrågor afgöras af styrelsen till medlemmar i sektionen valdes R. Berg A. Lindgren 

J. Maurd och skulle herr Berg sammankalla.63 

Som citatet indikerar skapas den första sektionen i IFK Värnamo 26 mars 1913, 

fotbollssektionen. Det skulle kunna innebära två saker, dels att antalet idrotter som utövas 

inom klubben har ökat och att klubben behöver organiseras i sektioner för att 

medlemsmötena skulle bli mindre utdragna. Det som talar mot att flera olika idrotter 

tillämpas i klubben är att det endast har nämnts gymnastik och fotboll i protokollen hittills, 

allmänidrott noteras i protokollet först, som tidigare nämnts, 4 september 1913. Det skulle 

också kunna innebära att fotbollen hade särskild betydelse för medlemmarna eller att 

många frågor rörde fotbollen, och därför fick fotbollen en egen sektion. Fotbollens 

organisation och ledarskap inom IFK Värnamo var troligtvis ifrågasatt av klubbens 

medlemmar, vilket skulle förklara att fotbollen som första sport fick en egen sektion. 

Citatet nedan indikerar samma sak.  

§5. v.ordf. inkades frågan om fotbollstyret och förslag att styra det gamla laget och 

uppsätta ett nytt med i att natuligas för förutvarande lags medlemmar att anmäla sig på 

nytt efter en livlig deskussion beslutadees att bibehålla det gamla laget men införa en 

bättre ordning i detsamma.64 

Fotbollen väckte starka känslor och diskussioner hos klubbens medlemmar, så mycket 

framgår av citatet. Det framgår också att klubbens medlemmar hade än strävan av att styret 

skulle vara väl fungerande. Det verkar som att fotbollslagets ledning och styrelsen stod i 

tvist. Det går inte att stärka detta påstående vidare än det som framgår i ovanstående citat. 

                                                 
63 Protokoll IFK Värnamo. 26 mars 1913. 
64 Protokoll IFK Värnamo. 20 maj 1913. 
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Det som med säkerhet går att slå fast är att fotbollens roll inom IFK Värnamo minskar 

något då idrotter som är nya för klubben introduceras. 

4.3.4 Fotbollen ges störst utrymme 

Det finns skillnader i hur IFK Värnamo förhöll sig till olika idrotter, något som följande 

citat visar på. 

§7. Bestämdes följande öfningstider.  
Allmänidrott: 
Tisdagar och fredagar kl 8-10 samt sönd. Kl 4-6 em. 
Fotboll: 
Måndagar och onsdagar kl 8-10 samt sönd. 6-10 em.65 

 

Citatet ovan indikerar att fotbollen hade en särställning i klubben år 1916. IFK Värnamo 

följer vid tidpunkten det nationella utvecklingsmönstret om att fotbollen växer i popularitet 

på 1910-talet.66 Allmänidrott och fotboll fick visserligen lika många dagar att träna på men 

fotbollslaget fick två timmar mer att träna på varje söndag. Två timmar är inte en stor 

skillnad men det är tillräckligt för att det skulle vara en symbolisk skillnad. Det behöver 

inte innebära att fotbollen ansågs vara en viktigare idrott och därför fick mer 

övningstimmar. Det skulle kunna vara så att fotbollen ansågs behöva mer tid för att 

samspela ett kollektiv till skillnad från allmänidrotten som är individuella sporter.  

Klubbens prioriteringar av olika idrotter genomsyras vidare i mötesprotokollen. 

4.3.5 Ekonomisk prioriteringsfråga 

För en klubb som IFK Värnamo var varje beslut som fattades en avvägning mellan 

ekonomi och behov. Nedanstående citat är ett exempel på den balansgången.  

§3. Avslogs fotbollslagens anhållan om föreningens inköp av fotbollsskor till varje 

lag.67 

Av citatet framgår att det fanns flera lag i klubben vid tidpunkten 1 juni 1919. Det handlar 

förmodligen om a-lag, reserver och juniorer även om detta är svårt att fastslå. Någon 

benämning av ett a-lag eller representationslag i protokollet finns först år 1926. Det är 

möjligt att klubbens ekonomi förhindrade att fotbollslagen skulle få fotbollsskor av 

                                                 
65 Protokoll IFK Värnamo. 26 juli 1916. 
66 Andersson (2002) s.613. 
67 Protokoll IFK Värnamo. 1 juni 1919. 



27 
 

klubben. Att klubben vid ett tidigare tillfälle köpt in fotbollsskor men att den enskilde fick 

betala framgår av en tidigare notering från år 1914. 

§7. v.ordf påminde dem som var skyldiga för fotbollskor och andra afgifter att betala. 
Dena till dagen för årsmötet har kassören: Som inget redan förekom afslutades  
mötet.(…)68 

 

De båda citaten indikerar på en prioriteringsfråga i klubben, det handlar om satsningar på 

klubbens fotbollslag kontra klubbens ekonomi. Citatet indikerar att fotbollsspelarna i 

klubben skulle betala för fotbollsskor och att fotbollsspelarna ur det perspektivet inte 

favoriserades av klubben.  De fick betala för en del av idrottsmaterielen själva. 

Fördelningen av klubbens prioriteringar skulle komma att förändras. 

4.3.6 En mer jämn fördelning 

År 1919 finns det indikationer på att klubbens fördelning av resurser och tid förändras, 

något som nedanstående citat är ett exempel på.  

 

§5. Dagar för tävling bestämdes sålunda: 

Alm. Idrott: tisdagar, torsdagar, lördagar. 

Fotboll: måndagar, onsdagar, fredagar. 

Sön. Helgdagar efter överenskommelse mellan idrott o fotbollsledare.69 

 

På mötet den 1 juni 1919 bestämdes dagar för tävlingar som citatet ovan redogör för. 

Citatet visar en rättvis uppdelning mellan allmänidrott och fotbollen när det handlar om 

antal dagar, båda idrotter ges möjlighet att tävla tre dagar i veckan.  Den uppdelning och 

fotbollslagens avslagna anhållan om inköp av fotbollsskor indikerar tillsammans att 

fotbollen förlorat sin särställning och favorisering av klubbledningen. Det finns inte längre 

något i protokollen som indikerar att fotbollen var viktigare än allmänidrott som före år 

1916. Det finns indikationer på att fotbollen och allmänidrott var lika viktiga och behandlas 

på liknande sätt utifrån det. Däremot skulle fler idrotter komma att introduceras i klubben. 

                                                 
68 Protokoll IFK Värnamo. 4 mars 1914. 
69 Protokoll IFK Värnamo. 1 juni 1919. 
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4.3.7 Klubben idrottsbreddas ytterligare 

Den här uppdelningen av olika sektioner visar på att det fanns mer än fotbollsintresserade 

och allmänidrottsintresserade i klubben år 1926.  

§5. De olika sektionerna ingo följande namnansättning: 

Fotbollsektion: R. Nordh, Erik Petterson, Emil Petterson, Georg Karlsson och Erik 

Svensson. 

Almännidrottsektion: E. Karlsson, Emil. Pettersson, Yngve Andersson, Sven 

Svensson o E. Cronholm. 

Sektion för inomhusidrott: G. Karlsson, Emil. Pettersson, Tore Berg, H Johansson o 

E. Cronholm. 

Bandysektion: R. Andersson, E. Svensson, Erik Petterson, G.Karlsson o N.Bengtsson. 

Simsektion: Erik Karlsson, Emil Petterson, Georg Karlsson.70 

 

I och med att klubben läggs ner ett par år samt att andra frågor fick stort utrymme är 

materialet om fotbollen sparsamt fram till år 1926. Vid den tidpunkten har antalet idrotter 

som utövas i IFK Värnamo utökats med bandy, simning och det som kallades 

inomhusidrott, där brottning och boxning ingår bland annat. Klubbens tidiga fokus på 

fotboll har förändrats och IFK Värnamo är vid tidpunkten en klubb där nya medlemmar 

som inte är fotbollsintresserade kan gå med. Klubbens utbud av idrotter breddas för att 

locka fler medlemmar än de fotbollsintresserade. De många fotbollsintresserade fördelades 

däremot efter förmåga. Lockelsen att representera a-laget kan också fått medlemmar att gå 

med i klubben, därför följer nu en diskussion om elitism inom IFK Värnamo. 

4.3.8 Elitism 

Den här delen av undersökningen kommer fokusera på hur klubbens fotbollsspelare var 

fördelade utifrån förmåga vilket rubriken elitism avser. 

§3. Bordlagda frågor: 

1./ En fråga förelåg nämligen inköp av nya tröjor för representationslaget (A-laget) i 

diverse på förslag av Emil Pettersson med flera beslutades uppskjuta inköpet till nästa 

år.(…)71 

                                                 
70 Protokoll IFK Värnamo. 28 februari 1926. 
71 Protokoll IFK Värnamo. 17 september 1926. 
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Detta är den första indikationen i protokollen på att klubbens fotbollsutövande är elitistiskt 

strukturerad. Det innebär att klubbens fotbollslag är organiserade utifrån spelarnas 

förmåga. Detta är inget ovanligt enligt Andersson som menar på att fotbollen 

professionaliserades som en konsekvens av att den kommersialiserades under 1910-talet 

och fram till 1930-talet.72 Ett rimligt antagande utifrån citatet är att detta lag fick flest 

förmåner eller att satsningarna var störst på detta lag. När det handlar om inköp av 

matchtröjor så är det först a-laget som skulle inneha nya sådana även om detta förslag vid 

tidpunkten avslogs. Troligtvis av ekonomiska anledningar. 

§15. Att ordna transport för sommarens utresande fotbollslag samt i vilken av 

ortstidningarna klubben skulle anonsera hänsköts till fotbollssektionen.73 

Citatet ovan är ett exempel på att klubben går från en centralstyrd organisation till en 

organisation där de olika sektionerna fick mer och mer inflytande över den egna idrotten. 

Samtliga beslut fattas inte längre av alla medlemmar utan besluten delas upp mellan de 

olika sektionerna. En möjlig naturlig konsekvens av att klubben växer i medlemmar och 

antalet idrotter. Antalet frågor som diskuterats på protokollmötena efter år 1926 blir fler 

och detta indikerar samma sak, att det fanns ett behov av att minska centralstyrningen av 

klubben. Fotbollens vikt för klubben blir därmed svårare att avgöra eftersom fler frågor 

hänsköts av den egna sektionen och utrymmet som fotbollen och andra sporter fick på 

medlemsmötena minskar som konsekvens av detta. 

§7. Klubben hade inbjudit att deltaga i mästerskapet i fotboll, men klubben ansåg att då 

flera av de framstående skulle fullgåna sin värnplikt i år, att något ej skulle vinnas varför 

det beslutades att ej deltaga.74 

Ovanstående citat är ett exempel på att de viktigaste frågorna sköttes av samtliga 

medlemmar i klubben. Noteringen om att inte delta i seriespel år 1927 visar på att klubben 

börjar bli etablerad i fotbollssverige. Ovanstående citat är den första noteringen i 

protokollen om att klubben fått erbjudande om att vara verksam i en nationell tävling. Även 

om klubben tackar nej till att delta.   Att klubben gör det med anledning av att några av de 

framstående spelarna skulle göra värnplikt visar på en stark tilltro till klubbens dåvarande 

representationslag. Mindre tilltro hade klubben till reserverna eftersom klubben motiverar 

sitt beslut med att de inte trodde att de skulle kunna vinna något. Att de ekonomiska 

                                                 
72 Andersson (2002) s.608. 
73 Protokoll IFK Värnamo. 23 januari 1927. 
74 Protokoll IFK Värnamo. 22 mars 1927. 
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utgifterna för resor skulle bli för stora för ett lag som skulle förlora är en tänkbar anledning 

till beslutet. Att det i klubben fortfarande spelas fotboll framgår i nedanstående citat även 

om det inte handlar om en nationell turnering. 

§4. Fotbollssektionen rapporterade att den tillskrivit flera närliggande föreningar med 

inbjudningar för spel om pokalen nämligen gislaved strömnäsbruk vålia och att alla 

jakat. På förslag av G. Karlsson beslutade klubben att inom den närmaste tiden spela 

om densamme. Klubben hade erhållit inbjudan om deltagande i B-lagsserie i vilken 

föreningar deltaga Vaggeryd B-lag, skillingaryd Norrahammar rek klubben beslöt 

enlikt inbjudan med början i Juli månad.75 

Det handlar om tävlingar mot närliggande lag för IFK Värnamo på samma sätt som 

klubben tävlat i fotboll tidigare. Nu, för första gången i protokollet, finns stöd för ett 

antagande om att klubben var aktiv i ett seriespel. Det handlar om en B-lagsserie där 

klubben antogs ha större anledning till att medverka då chanserna att vinna matcher var 

större än i en nationell turnering. 

 

§4. Fotbollsektionen framhöll att flera av A-laget spelare ej kan deltaga i matchen mot 

Nybro IF, den 24 juni varför det bästa vore att uppsjuta densamma. Mötet uppdrag åt 

J.Moberg att telefonledes sätta sig i förbindelse med N.I.F med begäran om att matchen 

framflyttas. Klubbmatchen ej kunna framflyttas beslöt mötet att ett lag skulle sändas 

oavsett reservernas antal.76 

Detta citat ur protokollen indikerar på betydelsen av att vinna matcher för klubben. Det 

hade stor betydelse att IFK Värnamos bästa spelare skulle närvara vid varje match om så 

var möjligt. Att klubben ber att få matchen framflyttad för att de bästa spelarna skulle 

kunna närvara visar på den starka tilltron till a-laget. Av samma anledning som klubben 

tackade nej till att deltaga i nationella mästerskapsturneringen. Om det däremot inte gick 

att få matchen framflyttad skulle den spelas. Det visar på att klubben försökte vinna hellre 

än att ge upp innan, vilket de gjorde i fallet med den nationella mästerskapsturneringen. 

Fotbollens roll i IFK Värnamo var stark, att vinna varje match var det som gällde.  Ingen 

idrotts vara eller icke vara i tävlingar diskuteras så utförligt i protokollen som fotbollen. 

År 1927 finns dessutom en unik notering i mötesprotokollen om fotboll som indikerar att 

sporten hade en särställning i klubben.  

                                                 
75 Protokoll IFK Värnamo. 21 maj 1927. 
76 Protokoll IFK Värnamo. 21 juni 1927. 



31 
 

4.3.9 Ersättning för skada 

Att betala ut en ersättning för ådragen skada är inget som diskuterats på IFK Värnamos 

möten före 1927.  Citatet nedan är det första av sitt slag där en ersättning är uppe för 

diskussion. 

§ 9. Frågan om ersättning till målvakten J.Magnusson fö ådragen skada i axel vid 

fotbolssmatch upptogs till behandling.. Efter livlig debatt beslutade klubben att 

styrelsen skulle utskriva listor för upptagandet det av frivilga bidrag.77 

Ingen tidigare idrottsutövare hade fått ersättning för skador som de ådragit sig. J. 

Magnusson är unik i detta avseende.  IFK Värnamos medlemmar tycks inte vara eniga i 

frågan om klubben skulle bekosta en ersättning för spelaren vilket den livliga debatten, 

som det utrycks, indikerar på. Detta visar på hur ovanligt det var att idrottsutövare fick 

ersättning utbetald av klubben för skador. Det kan dels vara så att skador var ovanligt i 

klubben eller också var det så att ersättning för skador inte förekom. Det kan dessutom 

bero på att den här skadan var särskilt allvarlig, något som däremot inte uttrycks i citatet. 

Det som tyder på det sistnämnda är att klubben inte bekostar ersättning till spelaren, utan 

frivilliga bidrag från medlemmarna samlas in. Att det handlar om en fotbollsspelare är 

intressant. Det skulle kunna kopplas till att fotbollen professionaliserades i ett tidigt skede 

som Andersson slår fast.78 Frågor kan hypotetiskt ställas om det hade blivit diskussion om 

ersättning för skada eller insamlade bidrag om det handlat om en individuell sport. Att det 

rör sig om en lagsport gör att man främst företräder sin klubb snarare än sig själv. Det blir 

tydligt att fotbollsspelarna hade särskilda sympatier hos vissa av medlemmarna i IFK 

Värnamo och att det därför inte är en slump att en fotbollsmålvakt blir den första i klubbens 

historia som fick en ersättning för skada av klubbens medlemmar.  

4.3.10 Sammanfattning 

Resultatet av undersökningen kring IFK Värnamos mötesprotokoll är att klubben grundas 

runt fotbollen och av fotbollsintresserade år 1912. Första året i protokollen finns endast 

stöd för att fotboll utövas och först år 1913 förs diskussion om fler idrotter. Det handlar då 

om gymnastik och allmänidrott. År 1913 skapas fotbollssektionen inom IFK Värnamo 

vilken blir den första sektionen av sitt slag och som även blir förebild för andra sektioner 

                                                 
77 Protokoll IFK Värnamo. 21 september 1927. 
78 Andersson (2002) s.608. 
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som senare skapas i klubben. Att fotbollen fick en särskild sektion först indikerar att 

fotbollens frågor var särskilt omfattande eller viktiga och fotbollens betydelse för klubben 

tycks vara stark vid den här tidpunkten. Fotbollen ges mest tid på medlemsmötena och i 

träningstimmar fram till år 1916, efter den tidpunkten sker en jämn fördelning av 

träningstimmar. Dessutom blir utrymmet på medlemsmötena för de olika idrotterna 

jämnare. År 1926 breddas klubbens utbud av idrotter och som en konsekvens av det 

diskuteras fotbollen mindre på medlemsmötena då fler idrotter ska diskuteras på ungefär 

samma tid. Detta innebar att en del av diskussionen hänsköts till de olika sektionerna. 

Fotbollssektionen fick en större självbestämmanderätt och ansvarsfrihet över frågor som 

rörde fotbollen bland annat. År 1927 fick klubben sitt första erbjudande om att delta i en 

nationell mästerskapsträning, IFK Värnamo valde att inte delta. Klubbens 

fotbollsutveckling tycks ändå gått framåt eftersom ett sådant erbjudande kommer. År 1927 

spelar IFK Värnamo i en serie för första gången och det rör sig om en B-lagserie. Klubben 

mötte Vaggeryd, Skillingaryd och Norrahammar. År 1927 diskuteras för första gången i 

klubbens historia att utbetala ersättning för en idrottsutövare. Det handlade om 

fotbollsmålvakten Magnusson.  

5. Slutsatser 

I den här delen av uppsatsen ska slutsatser kring IFK Värnamo åren 1912-1927 dras. 

Torbjörn Anderssons teorier och den tidigare forskningen ska vävas ihop med resultatet av 

undersökningen. Kapitlet är uppdelat i slutsatser rörande politik, klubbens förhållningssätt 

gentemot kvinnor samt fotbollens roll i klubben. Slutligen följer en diskussion om 

slutsatser rörande huruvida IFK Värnamo kan uppfattas som en lokal folkrörelse under 

åren 1912-1927 eller inte. 

5.1 Slutsatser rörande politiska strömningar 

I undersökningen har det visat sig att få, om ens några, förslag i mötesprotokollen från IFK 

Värnamo åren 1912-1927 går att härledas till politiska ställningstaganden. Med 

utgångspunkt i Torbjörn Anderssons teori om att den svenska fotbollen från det att den 

klassbreddades strax efter sekelskiftet kan ses som ett tidstypiskt borgerligt hegemoniskt 

projekt. Den här teorin tycks inte stämma överens med hur det såg ut i IFK Värnamo eller 

åtminstone inte utifrån vad som utrycks i protokollen. Torbjörn Andersson undersöker 

större allsvenska klubbars styrelseprotokoll. Den här uppsatsens undersökning har byggts 
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med liknande material från medlemsmötesprotokoll och styrelseprotokoll från en mindre 

klubb som inte spelade fotboll i högsta serien. Trots liknande material har två olika 

slutsatser kunnat slås fast i de olika undersökningarna. Torbjörn Andersson har genom 

kvalitativ närläsning av ett trettiotal klubbars styrelseprotokoll fått fram att det framträder 

skilda grupperingars åsikter och värderingar. Genom kvalitativ närläsning av 

mötesprotokoll från IFK Värnamo har det framkommit att olika åsikter och värderingar 

inte fick något utrymme i protokollen. Det kan bero på faktorer som i undersökningen lyfts 

fram om att klubben mötte svårigheter med ekonomin och medlemsantalet. 

5.2 Slutsatser rörande klubbens förhållningssätt till kvinnor 

Eftersom det är svårt att tidsbestämma när kvinnor fick vara medlemmar i IFK Värnamo 

går det inte säkert slå fast när den här gruppen som utgjorde hälften av befolkningen i 

samhället utgjorde en stor del av klubben. Att klubben tar beslut för att kvinnor skulle 

involveras mer i klubben finns det stöd för i mötesprotokollen. Torbjörn Anderssons teori 

om att damfotbollen helt marginaliseras verkar stämma på IFK Värnamo eftersom inget 

damlag finns under åren 1912-1927 av vad som framgår i protokollen. Det finns inget stöd 

för att kvinnor skulle varit involverade i de olika fotbollslag som fanns i klubben. 

Damfotbollen var av allt att döma helt marginaliserad även i IFK Värnamo. Däremot 

framgår inget i mötesprotokollen om att damfotbollen var motarbetad inom föreningen. Då 

inget förslag om ett upprättande av ett damlag framkommer är det svårt att slå fast att 

klubbledningen motarbetar damfotbollen av anledning att de inte röstar mot något sådant. 

Det handlar om en tolkningsfråga, att inte lyfta ett förslag kan ses som ett 

ställningstagande. 

Medlemsavgifterna ändrades vid ett par tillfällen för kvinnorna och männen i klubben. De 

slutsatser som går att dra av det är att när beslutet om att kvinnor ska infogas i klubben år 

1925 så skulle de betala lika mycket som männen, 2 kronor om året. Det krävdes 

ekonomiskt lika mycket från alla medlemmar för att vara en del av klubben. Beslutet 

ändrades året efter till att kvinnor skulle betala mindre än män. Det kan bero på att det 

eftersträvades inkludering av fler kvinnor i klubben eller att kvinnor generellt sett hade 

andra ekonomiska förutsättningar.  

Undersökningen av mötesprotokollen visar att det görs flertalet försök att involvera 

kvinnor på andra sätt i klubben, bland annat genom fester, baler och gymnastikövningar. 
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Gymnastik var en annan mansdominerad idrott vid den här tidpunkten och undersökningen 

visar att kvinnor i IFK Värnamo i viss mån utmanade de rådande normerna. Normen som 

fanns i slutet av 1800-talet kan förändrats och vid den här tidpunkten år 1920 hade det 

blivit vanligare att kvinnor utövade gymnastik. 

5.3 Slutsatser rörande fotbollens roll i klubben 

Enligt Andersson var det i Sverige vanligt med det så kallade flergrensidealet som innebär 

att det fanns få renodlade fotbollsklubbar som var fallet i England. De flesta klubbar i 

Sverige hade flera olika idrotter på agendan.  Detta stämmer med IFK Värnamo efter 1913 

men av protokollen att döma var IFK Värnamo en renodlad fotbollsklubb från början. Att 

fotbollen hade stor betydelse i början av IFK Värnamos historia är återupptäckt efter att i 

flera år varit bortglömt. Enligt klubbens 100 års jubileumsbok beskrivs att allmänidrott var 

den dominerande idrotten till en början. Detta har min undersökning visat vara felaktigt då 

klubben grundats runt fotbollen och som fick störst utrymme på medlemsmötena fram till 

1916. Allmänidrott börjar dessutom inte utföras i klubben förens år 1913 av 

mötesprotokollen att döma. 

Att fotbollen i Värnamo var av särskild betydelse visar sig i undersökningen. Nationellt 

var fotbollen den populäraste idrotten senast på 1920-talet. Det finns starkast belägg för att 

fotbollen i Värnamo var den mest populära sporten på 1910-talets första hälft.  

5.4 Slutsatser rörande övergripande frågeställning 

Den övergripande frågeställningen för den här uppsatsen var om IFK Värnamo kan ses 

som en lokal folkrörelse i Värnamo, och därmed som ett exempel på att 

idrottsverksamheten i Sverige kan ses som en nationell folkrörelse.  Detta med 

utgångspunkt i Lundqvists definition om användandet av begreppet ”folkrörelse” ses som 

en strävan att markera styrka, att ge en bild av att den egna organisationen hade större delen 

av befolkningen bakom sig. Så vilka beslut fattades för att inkludera en stor del av 

befolkningen i Värnamo till klubben? Att klubben av protokollen att döma eftersträvar en 

form av neutralitet kring politik är ett exempel på att det inte fanns politiska hinder för en 

person i Värnamo att ansluta som medlem i IFK Värnamo. Alla medlemmar oavsett vilket 

ideologiskt eller politiskt läger som de sympatiserade med kunde ansluta till klubben. Att 

klubben hade medlemmar med olika yrken är något som nämnts tidigare. Detta är ett 
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exempel på att klubben inte var förankrad i en specifik yrkesgrupp i samhället. Som nämnts 

tidigare var förmodligen svårigheterna med ekonomin en stor anledning till att klubben 

eftersträvade fler medlemmar. Detta innebär att strävandet av fler medlemmar i klubben 

inte berodde på att klubben ville nå ett antal medlemmar så de skulle kunna kalla sig lokal 

folkrörelse. Klubbens strävan efter fler medlemmar berodde snarare på att de ville nå 

ekonomisk stabilitet. En eventuell tillskrivning av folkrörelse begreppet på klubben är en 

efterkonstruktion utifrån hur klubbens beslut kan uppfattas av eftervärlden. 

Trots att det finns svårigheter med att tidsbestämma när kvinnor fick vara aktiva 

medlemmar i klubben så framgår det av undersökningen att beslut fattades för att involvera 

fler kvinnor i klubben. Beslut om sänkta medlemsavgifter för kvinnor, att hyra 

gymnastiklokal för att kvinnor skulle kunna utföra gymnastikövningar och fester med 

inbjudna kvinnor är exempel på beslut som kan uppfattas som försök att involvera fler 

kvinnor även om anledningarna till dessa beslut diskuterats i undersökningen. Att kvinnor 

vid få tillfällen nämns vid namn i mötesprotokollen indikerar att kvinnor var begränsade 

att vara med och fatta beslut i klubben. Det talar mot att klubben var inkluderande av 

kvinnor, de fick vara medlemmar i klubben men gavs inte stort utrymme att fatta beslut. 

Att klubben trots det ville att kvinnor skulle vara aktiva medlemmar är ändå ett försök att 

involvera dem men beslutsfattandet var förbehållet män vilket även var fallet nationellt 

fram till den allmänna rösträtten 1921.  

Fotbollen hade en särställning i IFK Värnamo fram till 1916 och det var dessutom den 

enda sport som utövades i klubben fram till 1913 som undersökningen visar. De beslut 

som senare fattades gör att fler idrotter började utövas i klubben och att en mer jämn 

fördelning av träningstimmar och utrymme på medlemsmötena mellan idrotterna kan 

uppfattas som att klubben eftersträvade att alla idrottsintresserade i Värnamo, oavsett 

vilken idrott som låg dem närmast om hjärtat, kunde ansluta till klubben. Det ska dock 

tilläggas att de idrotter som utövades i klubben fortfarande var begränsade även om det är 

många fler år 1927 än år 1912. 

Nu bör här nämnas en stor grupp som inte var involverad i klubben, gruppen som inte var 

intresserad av idrott. Den här gruppen, beroende på hur många som utgjorde den, är helt 

avgörande för om IFK Värnamo under åren 1912-1927 kan kallas för en lokal folkrörelse. 

Av protokollen görs det försök att involvera dessa på andra sätt.  Noteringen §3 från 

medlemsmötet  8 oktober 1919 om att varje föreningsmedlem ägde rätten att bjuda in en 
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man och två kvinnor till en fest är ett exempel på att klubben försökte involvera de som 

inte var medlemmar, det vill säga de som inte var idrottsintresserade.  

Ingen som hade ansökt om att få ansluta till föreningen blev nekad inträde vilket indikerar 

att klubben stod öppen för alla och att klubben strävade efter inkludering av en stor del av 

befolkningen. Sammanfattningsvis anser jag att IFK Värnamo kan kallas för ett strävande 

att inkludera en stor del av befolkningen i Värnamo åren 1912-1927 och på så vis även kan 

kallas ett eftersträvande till att kunna kallas en lokal folkrörelse under de åren. 

6. Avslutande reflektion 

Materialet skulle kunna kompletteras med andra källor, som samtida nyhetstidningar 

exempelvis, för att få en bredare bild av idrottsmiljön runt Värnamo åren 1912-1927. På 

grund av omfattningen av ett sådant material faller detta därför bortom den här uppsatsens 

syfte. I undersökningen analyseras endast den information som finns att tillgå i protokollen 

eftersom det är skrivit i ett visst syfte så blir de en del av diskussionen i undersökningen.  

Frågan som naturligt ställs i slutet av en uppsats är: vad har den här undersökningen 

tillfört? Ur det större perspektivet har undersökningen bidraget till att sätta IFK Värnamo 

i relation till övriga Sverige under åren 1912-1927. Det förekom, som undersökningen 

visat, en del likheter och skillnader vilket är intressant. Om idrottsverksamheten i Sverige 

kan ses som en folkrörelse finns det mycket som kan tillföras men undersökningen har 

kunnat ge ett perspektiv på hur det går att uppfatta densamma. Jag känner att jag nått min 

målsättning.  

Mitt intresse för en undersökning om IFK Värnamo började redan som liten 

fotbollsintresserad. Jag fick av min mormor ibland höra att hennes pappa tillika min 

gammelmorfar Sven Svensson var med och grundade IFK Värnamo. När jag blev äldre 

frågade jag mer om detta och min mormor visade mig då dödsannonsen från min 

gammelmorfar där det stod följande: 

Idrotten och då speciellt fotbollssporten, hade i honom en hängiven vän. Sålunda var 

Svensson med om att i början av 1920-talet bilda IFK Värnamo. Han var bl.a. verksam 

som ungdomsledare inom juniorfotbollen. Under ett flertal år fungerade han som 

materialförvaltare vid Finnvedsvallen.79 

                                                 
79 Dödsannons. Värnamo nyheter. 30 oktober 1968. 
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På det personliga planet har studien bidragit till långt mer än vad som rymts i 

undersökningen. Att min gammelmorfar var juniortränare för ungdomslaget i IFK 

Värnamo under en tid har framgått och det hittades en laguppställning som han skrivit på 

1940-talet. Det framgick också av ett styrelseprotokoll att min gammelmorfar var vice 

kassör 1947 vilket min släkt var ovetandes om. Att min gammelmorfar var involverad i 

klubben har bidragit till ett personligt avtryck i den här studien vilket inte är optimalt men 

det har samtidigt varit en drivkraft som fört undersökningen vidare. Att min gammelmorfar 

var en av de femton första medlemmarna när klubben startade upp år 1924 är bekräftat och 

jag fick reda på mer om min gammelmorfar än vad jag trodde var möjligt. 
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