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Abstract – Red and blue association - A study of democracy in the 
association Orgryte Idrottssallskap in 1943–1960 

This essay is about the circumstances of the sport association Orgryte Idrottssallskap (OIS) 

in the years 1943–1960. The purpose is to find out if the association can be called a 

democratic people's movement project by studying how the boards relationship to different 

groups like women, different social classes and political groups looked like and thereby 

problematizing how the association's relation to democratic integration and democratic 

ruling. 

The method used when studying the board’s meeting protocols from the years 1943–1960 

is characterized as qualitative reading with hermeneutically inspired elements. The method 

is suitable for answering questions about Orgryte IS's relation to democratic integration 

and democratic ruling. 

The survey has shown that the association was not ruled democratically in the years 1943–

1960 and that the association had different approaches to different groups. Furthermore, 

the study has shown that economic conditions affected the association's opportunities to 

practice sports as well as the opportunities to have a democratic content. The study of the 

board’s meetings protocol has shown that the Second World War affected the associations 

work.  

Pages: 47 

Keywords: Orgryte Idrottssallskap, democratic sport association, sports, social movement, 
Second World War. 
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1. Inledning 

Idrotten har bidragit till mycket positivt och negativt i samhället genom åren. Under 1900-

talet har det svenska riksidrottsförbundet lyfts fram som en folkrörelse även om detta är 

omdiskuterat. De svenska folkrörelserna har i sin tur ofta lyfts fram som viktiga 

grundpelare i den svenska demokratin. Ofta har det pekats på idrottens betydelse som 

medborgarfostrare och att de enskilda föreningarna blev delaktiga i ett större samhälleligt 

projekt.1 En förenings organisation är en del i hur den styrs och demokratisk integration 

eller exkludering är avgörande för om en förening kan beskrivas som ett demokratiskt 

folkrörelseprojekt. Daniel Alsarve som är universitetslektor vid Örebro universitet skrev 

år 2014 sin doktorsavhandling om idrottsrörelsen i Örebro. Alsarve hävdar att det 

ekonomiska kapitalet, liksom strävan efter sportsliga framgångar, kan utmana de 

demokratiska värdena i en idrottsförening. Han framhäver att bristande ekonomi 

försvårade det demokratiska innehållet i föreningarna samtidigt som ekonomin 

möjliggjorde förutsättningar för föreningslivet.   Det demokratiska idealet för föreningarna 

kom framförallt från riksidrottsförbundet. Idealet att eftersträva en demokratisk förening i 

kombination med strävan efter ekonomisk stabilitet och sportsliga framgångar skapade 

ibland konflikter.2 Med bakgrund av detta är det intressant att undersöka Örgryte IS 

förhållande till avvägningen mellan ekonomi och sportsliga framgångar och hur detta 

påverkade föreningens förhållande till det demokratiska idealet. Dessutom skall andra 

världskrigets eventuella påverkan på föreningsarbetet i Örgryte IS undersökas närmare. 

Den socialdemokratiska välfärdsstaten i Sverige möjliggjordes genom en kombination av 

att landet stod utanför andra världskriget och att 1930-talets ekonomiska depression 

påverkade Sverige relativt lite.3 I välfärdsstaten har idrottsrörelsen haft en särskild roll, 

inte minst för folkhälsan.4 Att undersöka om andra världskriget hade någon påverkan på 

föreningsarbetet i Örgryte IS eller dess styrning är därigenom legitimt.  

Genom att studera hur Örgryte IS styrdes men också hur föreningens förhållande till olika 

grupper i samhället såg ut går det undersöka ifall Örgryte IS tog del i det lokala 

                                                 
1 Alsarve, Daniel. I ständig strävan efter framgång? - föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro 
Sportklubb 1908–89. Diss., Örebro: Örebro universitet, 2014. s.27. 
2 Alsarve (2014) s.20. 
3 Schön, Lennart. En modern svensk ekonomisk historia – tillväxt och omvandling under två sekel. 
Stockholm: SNS förlag, 2007. s.334. 
4 Alsarve (2014) s.73. 
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samhällsbygget. Dessutom skall det undersökas om föreningen hade ett samhällsansvar i 

efterkrigstidens Göteborg. Genom att undersöka Örgryte IS strävan efter sportsliga 

framgångar, ekonomisk stabilitet och hur detta påverkade föreningsarbetet går det 

problematisera tankar om det föreningsdemokratiska idealet. Det handlar dels om att bidra 

till diskussionen om idrottsrörelsen i Sverige går att kalla för en folkrörelse men också att 

problematisera huruvida föreningar eftersträvade en föreningsdemokratisk styrning. 

Örgryte IS primära syfte bör varit att i första hand uppvisa goda sportsliga resultat och det 

är därför intressant att undersöka vilken betydelse det föreningsdemokratiska idealet hade 

för föreningen. Genom föreliggande studie går det uppmärksamma en eventuell 

anakronistisk tolkning om det föreningsdemokratiska idealet som ibland appliceras på 

svenska idrottsföreningar i det förflutna.  
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1.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka om Örgryte IS kan beskrivas som ett demokratiskt 

folkrörelseprojekt åren 1943–1960 genom att undersöka hur förhållandet till olika grupper 

såsom kvinnor, olika samhällsklasser och politiska grupper såg ut och därigenom 

problematisera föreningens förhållande till demokratisk integration och styrning.  

1.2 Frågeställningar  

1. Hur var Örgryte IS organiserat och hur styrdes föreningen åren 1943–1960?  
 

2. Hur kan Örgryte IS förhållande till kvinnor, olika samhällsklasser och olika politiska 
strömningar åren 1943–1960 beskrivas? 
 

3. Hur förhöll sig Örgryte IS till avvägningen mellan å ena sidan ekonomisk stabilitet och å 
andra sidan sportsliga framgångar åren 1943–1960 och hur påverkade detta det 
demokratiska innehållet?  
 

4. Hur påverkades Örgryte IS av andra världskriget? 
 

1.3 Metod  

Det skall här redogöras för olika omständigheter kring kvalitativ metodik som är relevanta 

att problematisera inför undersökningen. Personliga och situationsberoende faktorer har en 

stor inverkan på de tolkningar som görs av källmaterialet. De tolkningar som skall göras 

handlar om de styrelsebesluten som fattades i Örgryte IS.   Det handlar om att tolka 

intentionen bakom styrelsens beslut eftersom den sällan framgår av protokollen. Ofta 

återfinns endast vilka beslut som fattades och det är inte säkert att det beskrivs varför 

beslutet fattades. Det går att uttrycka som att det är den symboliska innebörden bortom det 

observerbara i mötesprotokollen som skall undersökas. En av de stora nackdelarna med 

kvalitativ närläsning är svårigheten att ibland finna empiriska belägg för en tolkning. Det 

är befogat att visa på en mångsidig tolkning av besluten som fattades och att olika beslut 

kan tolkas på olika sätt.5   

Vid bearbetningen av mötesprotokollen åren 1943–1960 används en hermeneutiskt 

inspirerad metod. Tolkningslära och reflektion över andra människors och sin egen relation 

till det som undersöks står i centrum inom hermeneutiken. I det här fallet innebär det att 

de beslut som fattades inom Örgryte IS skall tolkas. Inom hermeneutiken betonas vikten 

                                                 
5 Wallén, Göran. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, 1996. s.75.   
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av att skapa sig en förståelse för olika kontexter. Genom att sätta sig in i andra människors 

perspektiv skapas en större förståelse för de människorna. Det finns en risk att olika beslut 

som fattades tolkas på olika sätt beroende på vilken tid som läsaren befinner sig. Personer 

är påverkade av sin samtid och därför kan olika beslut uppfattas på olika sätt beroende på 

samtiden.6 

Det metodologiska förhållningssättet som använts vid bearbetningen av Örgryte IS 

styrelsemötesprotokoll åren 1943-1960 är hermeneutiskt inspirerat som tidigare nämnts.  

Den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas har hävdat att individen är begränsad av 

strukturer i samhället. Det är önskvärt att inte vara bunden av den relation till det som 

undersöks. Det ställer höga krav på den som undersöker att inte begränsa sig till den relationen 

som tidigare funnits till det som undersökts. 7  Viljan och intresset att få fram information som 

kan ge en nyanserad bild av en del i den svenska idrottshistorien har varit en viktig drivkraft 

för uppsatsens framväxt. Den personliga relationen till Örgryte IS har funnits då mina 

sympatier ligger hos IFK Göteborg. Den personliga relationen till föreningen har i bästa 

möjliga mån åsidosatts för att istället fokusera på den bit av idrottshistoria som den här 

uppsatsen potentiellt skulle kunna bidra med.  

Enligt Göran Wallén, docent i vetenskapsteori vid Göteborgs Universitet, kan en text 

uppfattas olika av avsändare och mottagare.8  En nackdel med metoden är att det finns 

svårigheter med att en text uppfattas olika mellan avsändare och mottagare och i det här 

fallet uppstår problemet i olikheten mellan äldre skrivelser och modern mottagare. För att 

tydliggöra och motverka den här svårigheten skall det i undersökningen föras en diskussion 

om olika besluts betydelse och innebörden av dessa och hur de kan tolkas. Det innebär att 

besluten kommer att vara tolkningar som kan säkerställas mer eller mindre vilket närmare 

problematiseras i varje enskilt exempel i undersökningen. 

En fördel med den valda metoden är att den möjliggör en betoning av den mångsidighet 

som finns i olika gruppers beslutsfattande. Det är troligt att medlemmar hade olika avsikter 

med att rösta för eller mot olika förslag. Olika åsikter kan också föreligga samma beslut 

och flera av konsekvenserna av de olika besluten kanske inte förutsågs av medlemmarna. 

Genom att framhäva en mångsidig tolkning där olika beslut kan uppfattas på olika sätt 

                                                 
6 Wallén (1996) s.33-34.   
7 Wallén (1996) s.33-34. 
8 Ibid. s.81. 
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minskar sannolikheten att intentionen bakom olika beslut missuppfattas. Detta gör att fler 

människors intention med att rösta på olika förslag kan presenteras. Varje 

styrelsemötesnotering diskuteras mer ingående allt eftersom de presenteras i 

undersökningen. 

En svårighet med att undersöka föreningsdemokrati i svenska idrottsföreningar under det 

förflutna är att det finns en risk att det görs en anakronistisk tolkning av vad demokrati 

innebär. För att undvika att falla i en sådan fallgrop bör det definieras vad som menas med 

föreningsdemokrati, detta enligt följande citat av Daniel Alsarve. 

Människan har i vid bemärkelse sedan urminnes tider föreställt sig ett demokratiskt 

system där medlemmar i en grupp sett varandra som jämställda, fördelat resurser med 

ett övergripande syfte att i så stor utsträckning som möjligt styra över sig själva.9  

Utifrån definitionen av demokratibegreppet har det letat efter noteringar i 

styrelsemötesprotokollen som går att koppla till detta, vilket innefattar föreningens 

organisation, demokratisk integration och ekonomins och sportsliga förmågans påverkan 

på styrningen. Utifrån kvalitativ metodik är det viktigt att beskriva hur materialet har lästs. 

Det är viktigt att beskriva att materialet har lästs utifrån den relevanta tidsandan för 

tidsperioden. Det är viktigt att vara medveten om att tidsperioden kännetecknas av 

efterkrigstidens vilja att förstärka det demokratiska samhällsbygget.  

1.4 Avgränsningar  

Valet av att studera Örgryte IS styrelsemötesprotokoll gick till genom att välja ut vilka 

klubbar som spelar i Allsvenskan och Superettan idag (2018). Först bortsågs det från de 

föreningar vars protokoll Torbjörn Andersson eller Daniel Alsarve redan har studerat. I ett 

andra skede bortsågs det från föreningar som har grundats efter 1921 för att bortse från 

föreningar som grundats efter den allmänna rösträttens införande i Sverige. Slutligen 

kvarstod då följande sex klubbar som mailades om förfrågan att studera deras 

styrelseprotokoll: Örgryte IS, Degerfors IF, Halmstad BK, Hammarby IF, GIF Sundsvall, 

och Kalmar FF. Svar kom från Halmstad BK, GIF Sundsvall och Kalmar FF. Av dessa tre 

föreningar fanns inte styrelsemötesprotokoll tillgängligt från någon förening.  

                                                 
9 Alsarve (2014) s.21.  
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Styrelsemötesprotokoll från Halmstad BK tiden före 1956 har försvunnit och GIF 

Sundsvalls fanns inte att tillhandahålla.  

Att det är just Örgryte IS styrelsemötesprotokoll som undersökts finns det flera anledningar 

till varav några har det redan redogjorts för. Klassperspektivet och att Örgryte IS ryktats 

vara förknippat med överklassen i Göteborg är en anledning till varför det finns anledning 

att misstänka att föreningen skiljer sig från exempelvis Örebro SK.10 Eftersom Daniel 

Alsarve redan har studerat Örebro SK finns det möjlighet att jämföra Örebro SK med 

Örgryte IS.  Att avgränsa sig till Örgryte IS faller sig också naturligt eftersom föreningens 

långa historia är mer än tillräckligt för att fördjupa sig i. Vidare krävs fler avgränsningar 

vilket det härefter skall redogöras för.  

En naturlig avgränsning går att göra i brist på material vilket även är fallet för den här 

uppsatsen. På regionarkivet i Göteborg fanns det inga styrelsemötesprotokoll från Örgryte 

IS före år 1943 och efter år 1960. Antingen har de mötesprotokollen försvunnit eller så är 

det ett material som Örgryte IS själva innehar. På grund av att föreningen inte var särskilt 

intresserade av att fördjupa sig vidare i det här ämnet varken över telefon eller via 

mailkorrespondens var det inte möjligt att hantera annat material än det som finns bevarat 

på regionarkivet.   

För den läsare som inte är väl insatt i idrottsföreningars styrelseprotokoll går det delge att 

i dessa protokoll går det hitta information om allt mjöligt som hände under tidsperioden 

1943–1960. Det är därför viktigt att det finns tydliga kriterier för vilken information som 

går att bortse ifrån för att materialet skall kunna vara hanterbart. Nästa steg i 

avgränsningsprocessen är med andra ord att bortse från den information i protokollen som 

inte är av relevans för att besvara frågeställningarna för uppsatsen.  Det fanns i den här 

urvalsprocessen fyra kriterier som var och en går att härleda till varsin frågeställning i 

uppsatsen. All information i protokollen som inte går att härleda till (1) föreningens 

organisation och styrning, (2) demokratisk integration, (3) ekonomi i förhållande till 

sportsliga framgångar eller (4)  andra världskrigets påverkan på föreningen har inte använts 

i undersökningen eftersom den informationen inte är relevant för frågeställningarna. Dessa 

fyra ingångar går att motivera utifrån syftet med studien som är att undersöka i vilken 

utsträckning Örgryte IS kan beskrivas som ett demokratiskt folkrörelseprojekt åren 1943–

                                                 
10 Jönsson och Josephson (2004) s.190. 
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1960 med bakgrund av att föreningens primära fokus bör varit att få fram bra idrottslag. 

Det handlar om att undersöka i vilken utsträckning demokratiskt innehåll i föreningen 

försummades eller stärktes.  

Det finns en risk med den här likt andra studier som enbart behandlar 

styrelsemötesprotokoll eller mötesprotokoll att det förekommer aktiviteter angående 

föreningen som inte omnämns i protokollen. Vissa saker kan ha uppfattats så självklara av 

dåtidens människor att ingen orkade bemöda sig med att skriva ner det. 

Styrelsemötesprotokollen bör innehålla de viktigaste besluten som diskuterades inom 

föreningen då styrningen av föreningen skedde genom styrelsens möten. Genom att studera 

styrelseprotokollen ges möjlighet att få reda på de viktigaste besluten för den dåtida 

föreningen. 

1.5 Material  

Genom kontakt med regionarkivet i Göteborg gick det att få styrelseprotokoll från Örgryte 

IS från år 1943 och framåt. Valet av att studera Örgryte IS blev därmed ganska självklart. 

Det handlar om samtliga protokoll från Örgryte IS styrelsemöten mellan åren 1943–1960. 

Styrelsemötesprotokollen från Örgryte IS har varierat i antal från år till år. Vissa år rörde 

det sig om ungefär ett styrelsemötesprotokoll i månaden och andra år var det betydligt 

färre. Exempelvis fanns det bevarat tretton styrelsemötesprotokoll från åren 1949 och 1958 

men endast fyra från år 1955. Totalt rör det sig om 158 styrelsemötesprotokoll som har 

bearbetats. Att det rör sig om samtliga styrelsemötesprotokoll från tidsperioden råder det 

ingen tvekan om eftersom det finns en punkt vid varje styrelsemötesprotokoll som redogör 

för när föregående möte hölls.  

En av fördelarna med materialet är att det har utarbetats i liknande situationer och att de har 

nedtecknats i samma syfte. Även om protokollen har antecknats av olika sekreterare och 

därmed har utformats olika till viss del är de upprättade i syfte att bevara de beslut som fattades 

till eftervärlden. Trots att vissa olikheter mellan protokollen finns är det tydligt att de olika 

sekreterarna har använt tidigare mötesprotokoll som förebild då de följer ett liknande mönster. 

Trots att olika personer har fört anteckningarna är de skapade för att efterlikna varandra så att 

en person enkelt kan återfinna olika beslut som fattats i anteckningarna.  Det finns en risk att 

olika sekreterare har tolkat olika diskussioner och beslut olika till viss del men tack vara att 

olika närvarande personer på mötena skulle kollationera protokollen vid slutet av varje möte 

minskar den risken avsevärt.  
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Att protokollen har antecknats i ett formellt syfte och av medlemmar i föreningen är en nackdel 

som bör problematiseras. Källmaterialet har antecknats av medlemmar som är partiska till 

föreningen och som troligtvis har för syfte att framställa föreningen i så positiva ordalag som 

möjligt och därmed riskerar källmaterialet att inte fullt uppfylla tendenskriteriet. Det skall dock 

tilläggas att sekreterarna troligtvis förutsatte att ingen person utanför föreningen skulle kunna 

använda sig av protokollen och att det därmed inte har varit lika viktigt för sekreterarna att 

upprätthålla en positiv bild av föreningen i protokollen.  

1.6 Didaktisk motivering 

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella 

förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. 

Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och 

sexualitet.11 

Ovanstående citat är ett utdrag ur det centrala innehållet i ämnesplanen för historia 1a1. 

Det innebär att lärare är förpliktigade att behandla historiskt källmaterial som speglar 

människors roll i exempelvis kulturella förändringar. 1900-talet har inneburit kulturella 

förändringar i Sverige och ett exempel på detta är den svenska idrottens utrymme i 

samhället och kulturen. Genom att använda historiskt källmaterial i form av föreningars 

styrelsemötesprotokoll är min avsikt att visa på ett alternativ till hur det går att angripa den 

här delen av det centrala innehållet i historia.  Styrelsemötesprotokollen speglar olika 

människors roll i idrottens kulturella utveckling. Källmaterialet kan studeras utifrån 

perspektiv som klass, demokrati, kön och därmed bidrar den här uppsatsen med ny kunskap 

som kan sättas i relation till ovanstående centrala innehåll.  Dessa kunskaper kan användas 

för att engagera framförallt de idrottsintresserade men också de historieintresserade 

eleverna. Att arbeta med demokratifrågan på olika sätt är lärare förpliktigade till enligt 

skollagen.12 Det handlar om att undersöka vilken del idrottsföreningar har haft i kulturen 

och att belysa idrottsföreningarnas del i det svenska demokratiska samhällsbygget.  

 

 

                                                 
11 Skolverket. (2011). Ämnesplan för historia 2011. Stockholm: Skolverket, 2011. s.3. 
12 Skollagen (2010:800) Kapitel 1. Inledande bestämmelser. 4§. 
(Hämtad: 2017-03-15).http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 
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2. Forskningsläge  

Daniel Alsarves doktorsavhandling I ständig strävan efter framgång? - 

föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro Sportklubb 1908–89 handlar om 

idrottsrörelsen i Örebro. Syftet var att undersöka förutsättningar för, samt förändringar i 

demokratiprocesser på lokal nivå. Den här studien har en alldeles särskild betydelse för 

föreliggande uppsats då den behandlar ett material från en fotbollsklubb utifrån 

demokratifrågan samt ett genusperspektiv. Han tar sin utgångspunkt i att den svenska 

sportrörelsen har beskrivits som en demokratisk rörelse. Idrottsrörelsen har också skildrats 

som en odemokratisk rörelse av män, för män och den här paradoxen ämnade Alsarve 

undersöka närmar. Studien bygger på en bred förståelse av demokratikonceptet där frågor 

om representativitet, inflytande, deltagande och kunskap är framträdande. På en klubbnivå 

analyserar studien innehållet i den svenska sportrörelsens demokrati och dess förändring 

under 1900-talet. Avhandlingen illustrerar också hur strävan efter ekonomisk effektivitet 

påverkade den associativa demokratin. Dessa tendenser var synliga redan på 1920-talet, 

men fördjupades under 1970-talet. Kort utryckt, det demokratiska området minskade, och 

framgångsrika sektioner blev mindre och mindre motiverade för att finansiera 

underskotten i andra sektioner. Dessa slutsatser blev utgångspunkt för den här uppsatsens 

frågeställningar.  

En jämförelse med tidigare forskning om Örebro SK är nödvändig för att se vilken 

generaliserbarhet som går att tillämpa föreliggande studie om Örgryte IS. Eftersom 

föreningarna har grundats på olika orter med olika förutsättningar bör det finnas likheter 

såväl som skillnader. Örgryte IS är ett lag som diskuterats vara förankrad i överklassen i 

Göteborg med flera lokalkonkurrenter som representerade andra samhällsskikt.13 Örebro 

SK genomgick på annat sätt en klassbredning i en mindre stad.14 Dessa olikheter kanske 

har bidragit till olikheter beträffande föreningsdemokrati, förhållningssättet till olika 

politiska strömningar samt förhållningssätt till kvinnor som aktiva medlemmar.   

Torbjörn Andersson som är docent i idrottsvetenskap med inriktning mot historia vid 

Malmö Universitet har forskat om den svenska fotbollens tidiga utveckling i Sverige. År 

2002 publicerades Anderssons doktorsavhandling Kung fotboll vars syfte var att fokusera 

Sveriges elitfotboll under 1800-talets slut fram till år 1950. Med ett källmaterial av olika 

                                                 
13 Jönsson och Josephson (2004) s.190. 
14 Alsarve (2014) s.106. 
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slag har Andersson kartlagt och analyserat Sveriges tidiga fotbollskultur ur ett klass-, kön- 

och generationsperspektiv. Andersson kommer fram till att den ideologiska hållningen som 

var dominerande inom den svenska fotbollskulturen till en början var präglad av 

borgerlighet. Redan under 1920-talet har fotbollen blivit vad det går att kalla för en 

nationalsport i Sverige. Fotbollen är under tidsperioden 1937–1950 en klassöverskridande 

angelägenhet framhäver Andersson.15Vidare presenterar Andersson att det så kallade 

flergrensidealet var det vanliga inom den svenska idrottsrörelsen fram till 1950-talet. 

Flergrensidealet innebär att det fanns få renodlade fotbollsklubbar i Sverige.16 Dessutom 

presenterar Andersson indikationer som tyder på att damfotbollen motarbetas av 

etablissemanget under 1920-talet och 1930-talet.17 

Anderssons avhandling är relevant för föreliggande uppsats då hans undersökning till viss 

del överlappar med den tidigare nämnda undersökningsperioden för den här studien. 

Andersson har dessutom i likhet med stundande undersökning använt sig av 

mötesprotokoll för att komma fram till sina slutsatser. Han har däremot tillskillnad från 

föreliggande uppsats använt mötesprotokoll från flera olika föreningar i sin undersökning 

men däremot inga mötesprotokoll från Örgryte IS. Anderssons slutsatser är intressanta att 

ställa mot resultatet för föreliggande undersökning då källmaterialet som han använder sig 

av påminner om källmaterialet som används i kommande undersökning.18 

Per Nilsson är fil. dr, universitetslektor och docent i pedagogik vid Lärarhögskolan och 

Idrottshögskolan i Stockholm. År 1993 disputerade Nilsson med doktorsavhandlingen 

Fotbollen och moralen - En studie av fyra allsvenska fotbollsföreningar. Nilssons hade för 

syfte att ur ett samhällsperspektiv undersöka och skapa sig en uppfattning om idrottens roll 

som fostrare av morgondagens samhällsmedborgare. Han kom att undersöka fotbollen ur 

ett moraliskt perspektiv, den så kallade fotbollsmoralen. Genom att undersöka 

föreningarna IFK Göteborg, GAIS, Malmö FF och IK Brage och hur dessa stod i relation 

till fotbollsmoralen skapade sig Nilsson en förståelse för idrottens roll i det svenska 

samhällsbygget.19   

                                                 
15 Andersson (2002) s.605-606. 
16 Ibid. s.38, 605.   
17 Ibid. s.605-606.   
18 Ibid. s.38. 
19 Nilsson, Per. Fotbollen och moralen – en studie av fyra allsvenska fotbollsföreningar. Diss., Stockholm: 
HLS förlag, 1993. s.31.   
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Nilsson kommer fram till att under mitten av 1970-talet fanns det ett ideal inom fotbollen 

som handlade om självkontroll, självutveckling och lojalitet. Strax efter den tidsperioden 

skedde en förändring i den rådande dominerande uppfattningen om fotbollens ideal på 

grund av den mer accepterade synen på professionalismen och att fotbollskulturen gått från 

att hylla amatörismen till en mer professionell syn på idrotten.20  

Nilsson undersöker de tidigare nämnda föreningarnas sociala och ekonomiska villkor. 

Dessutom har Nilsson ett starkt fokus på föreningarnas historik men även den ideologiska 

hållning som var dominerande inom föreningarna. Hans avhandling är relevant för 

föreliggande uppsats för att han undersöker IFK Göteborg och GAIS som är två 

lokalrivaler till Örgryte IS.  Föreningen har därför ett särskilt förhållande till IFK Göteborg 

och GAIS. Dessutom är Nilssons studie som berör fotbollens historia relevant för 

föreliggande uppsats eftersom syftet med den här studien är att undersöka Örgryte IS 

historia.21 

Professor emeritus vid institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet, 

Lennart K Persson, publicerade år 2011 studien Den hårda kampen – fotboll i Sverige, 

särskilt Göteborg före första världskriget. Studien handlar om fotbollens utveckling ur ett 

nationellt och ett lokalt perspektiv. Vidare fokuseras de motsättningar som sport kan 

medföra och då främst rivaliteten inom fotboll.  Persson undersöker hur rivaliteten mellan 

IFK Göteborg och Örgryte IS växte fram både på planen men också genom publikens 

uppträdande. Det som fokuserades var då främst idrottspressens rapportering om dessa 

motsättningar som förekom inom Göteborgs idrottsliv.22 

Lennart K Persson beskriver hur det allmänna intresset för fotbollen såväl som rivaliteten 

mellan IFK Göteborg och Örgryte IS berodde på tre olika saker. För det första så spelade 

inspirationen från England en viktig roll. En annan viktig faktor var idrottspressens 

rapportering om fotbollen som skapade intresse och rivalitet. För det tredje var 

konkurrensen på det lokala planet något som skapade rivalitet mellan IFK Göteborg och 

Örgryte IS. Den hårda kampen – fotboll i Sverige, särskilt Göteborg före första 

världskriget är relevant för föreliggande undersökning då den behandlar bland annat 

                                                 
20 Nilsson (1993) s.345.   
21 Ibid. s.30. 
22 Persson, Lennart K. Den hårda kampen– fotboll i Sverige, särskilt Göteborg före första världskriget. 
Lindome: Bricoleur Press, 2011. s.11-13.   
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Örgryte IS i ett historiskt perspektiv men också för att fotbollskulturen i ett historiskt och 

lokalt perspektiv undersöks, i likhet med föreliggande uppsats.23  

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten för den här uppsatsen som används för att göra en analys 

av styrelsemötesprotokollen är hämtat från David Alsarves avhandling I ständig strävan 

efter framgång? - föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro Sportklubb 1908–

89. Han argumenterar för att fotbollens framväxt medförde två förändringar ur ett 

demokratiperspektiv. Att arbetar- och medelklassen integrerades och gjordes delaktiga i 

det svenska fotbollsprojektet skapade förutsättningar för att idrotten skulle kunna styras 

demokratiskt. Ur ett genusperspektiv medförde klassintegrationen vissa svårigheter när det 

kommer till att klubben skulle styras demokratiskt. Alsarve presenterar sin teori som att 

klassintegrationen skedde på den kvinnliga närvarons bekostnad. Att integrationen av 

arbetar- och medelklass skapade en avdemokratisering inom idrottslivet då kvinnors 

delaktighet motarbetades. Hans teori är applicerbar på mötesprotokollen från Örgryte IS 

eftersom det finns en förförståelse om att föreningen skiljer sig från Örebro SK som 

Alsarve har undersökt.24 Denna förförståelse grundar sig i att Örgryte IS av tradition 

diskuterats vara starkt förknippad med Göteborgs överklass och att det är en förening som 

inte har genomgått klassintegrationen i samma utsträckning som andra och bör därför 

enligt hans teoretiska resonemang även skilja sig i förhållandet till föreningsdemokrati.25 

Alsarve definierar ett demokratiskt system som en sammanslutning av medlemmar ur en 

grupp. Dessa medlemmar har sett varandra som jämställda, fördelat resurser med ett 

övergripande syfte att i så stor utsträckning som möjligt styra över sig själva.26 Ur ett 

klassperspektiv bör styrningen av Örgryte IS inte kunna kallas för en föreningsdemokratisk 

styrning ifall arbetar- och medelklassen inte finns representerade i samma utsträckning 

som i andra föreningar. Dessutom framhäver han att flera lokalföreningar accepterade en 

dominerande ledare, en patriark. Den representativa modellen inom svensk idrott kunde 

inte hindra ett manligt enmansstyre i olika föreningar. Trots de demokratiska 

tillkortakommanden kunde olika idrottsföreningars verksamheter fungera som en del av 

ett större lokalsamhälleligt välfärdsprojekt.27 Vidare framhäver Alsarve i sin teorin om att 

                                                 
23 Persson (2011) s. 283.   
24 Alsarve (2014) s.27. 
25 Jönsson och Josephson (2004) s.190. 
26 Alsarve (2014) s.21. 
27 Ibid. s.27. 



13 
 

pengar dels försvårade de demokratiska värdena samtidigt som det möjliggjorde en 

förutsättning för föreningslivet. Han argumenterar att de ekonomiska tillgångarna, liksom 

föreningars strävan efter sportsliga framgångar, kunde hindra de demokratiska värdena i 

en idrottsförening.  Det demokratiska idealet för föreningarna kom framförallt från 

riksidrottsförbundet. Idealet att eftersträva en demokratisk styrning i kombination med 

strävan efter ekonomisk stabilitet och sportsliga framgångar skapade ibland avvägningar.28 

Den här teoretiska utgångspunkten gör det intressant att undersöka Örgryte IS förhållande 

till avvägningen mellan demokratiskt innehåll, sportsliga framgångar och ekonomiska 

förutsättningar. Alsarve framhäver att i samband med andra världskriget förändrades 

politikernas inställning till lokalt idrottande i Örebro. Före andra världskriget var den 

kommunala inställningen till idrott sparsam. Efter andra världskriget förändrades 

lokalpolitikers möjligheter och vilja att finansiera den lokala idrottsverksamheten.29 

Utifrån den utgångspunkten skall det undersökas om andra världskriget påverkade 

föreningsarbetet i Örgryte IS. Ovanstående teoretiska resonemang utarbetade av Daniel 

Alsarve ger en viss förförståelse för vart föreliggande studie hypotetiskt bör landa med en 

reservation för de skillnader som fanns mellan Örgryte IS och Örebro SK. Ett demokratiskt 

projekt förutsätter kvinnors och olika gruppers deltagande då demokrati skapar 

förutsättningar för alla människor att bli en del av och bestämma över arbetet.  Frågan är 

hur dessa resonemang står sig i förhållande till Örgryte IS åren 1943–1960? 

Det är troligtvis så att de demokratiska innehållet i föreningen marginaliserades när 

sportsliga framgångar och ekonomisk stabilitet var prioriterade mål. Utifrån att det 

demokratiska innehållet inte var prioriterat är det troligt att Örgryte IS hade en auktoritär 

patriarkal ledare.  Det som skall undersökas närmare är i vilken utsträckning som 

föreningen prioriterade demokratiskt innehåll, troligtvis var detta inte en viktig fråga 

eftersom det fanns andra främjanden att ta ställning till. Utifrån att ekonomi och sportsliga 

framgångar var prioriterat bör detta också haft en påverkan på vilken utsträckning allas 

deltagande var eftersträvansvärt. Slutligen kan andra världskrigets världsomspännande 

förändringar undersökas i relation till Örgryte IS eftersom kriget troligtvis innebar 

förändringar i politikers inställning till föreningsarbetet.  

 

                                                 
28 Alsarve (2014) s.20. 
29 Ibid. s.203. 
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3. Bakgrund 

I den här delen av uppsatsen skall det för läsaren presenteras nödvändig information för att 

det skall gå att förstå stundande undersökningskapitel. Det skall vidare presenteras en 

beskrivning om Örgryte IS historia och vissa nutida förhållanden kring föreningen.   

3.1 Örgryte IS 

År 1887 i en förort till Göteborg bildades föreningen Örgryte idrottssällskap, ÖIS. 

Föreningen är en av Sveriges äldsta storklubbar i idrott som fortfarande är verksam och 

har haft en påverkan på idrottens utveckling i landet.30 Föreningen har under lång tid 

bedrivit en bred idrottslig verksamhet med flera olika grenar. ÖIS har bland annat sysslat 

med brottning och friidrott, men där föreningen haft störst framgångar är trotsallt inom 

fotbollsspelet.31 Flergrensidealet innebär att föreningar i Sverige i hög utsträckning 

eftersträvade att ha många idrotter på agendan vilket stämmer in på ÖIS.32 

Under större delen av undersökningsperioden åren 1942–1958 är Harry Hjörne ordförande 

i Örgryte IS. Utöver sitt uppdrag som föreningsordförande i Örgryte IS var han dessutom 

chefredaktör för den liberala morgontidningen Göteborgs-Posten samt även 

kommunpolitiker för folkpartiet.33  

Föreningens färger bestämdes redan år 1887 till rött och blått och dessa färger har 

kännetecknat föreningen in i modern tid. Anledningen till att färgerna bestämdes till dessa 

färger är på grund av att rött står för kärlek och blått står för trohet.34  

Föreningen har sedan länge haft ett särskilt förhållande till kvinnlig idrott. I föreningens 

jubileumsbok från år 1962 går det att läsa om att kvinnor under de tidiga åren, alltså under 

1800-talets slut, deltog i idrottsövningarna. Vidare går det att läsa om hur det vid flera 

tillfällen gjordes försök att starta kvinnlig idrott i ”för dem lämpliga grenar.” Det går vidare 

att läsa om hur föreningen på ett årsmöte beslutade att inte införa kvinnlig idrott. Men detta 

                                                 
30 Nationalencyklopedin, Örgryte idrottssällskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/örgryte-
idrottssällskap (hämtad 2018-05-18) 
31 Persson (2011) s.15. 
32 Andersson (2002) s.38, 605.   
33 Björild, Sten. Svenskt biografiskt lexikon – Riksarkivet. Harry E Hjörne. 
https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13672 (Hämtad:20180515) 
34 Lilie, Einar & Lidholm, Ivan & Rydell, Sven. Jubileums skrift – Örgryte idrottssällskap 1887–1962. 
Göteborg: Cirkelförlaget, 1962. s.21. 
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ändrades genom uppstarten av badmintonssektionen då kvinnorna gjordes delaktiga inom 

föreningen trots allt. 35 

Under 1940-talet och 1950-talet genomgick Örgrytes fotbollssektion en lång kris i vilken 

föreningen gick från svenska högsta divisionen (Allsvenskan) till två divisionssystem 

under, då kallat Division 3.   Detta förändrades dock 1958 när föreningen åter tog klivet 

upp till Allsvenskan under tränaren Gunnar Gren.36  

På senare år har föreningen inom friidrotten fostrat bland annat höjdhopparen Patrik 

Sjöberg och trestegshopparen Christian Olsson. I fotboll har ÖIS vunnit 13 SM (1896–

1988), inklusive ett inomhus, Svenska Cupen en gång (2000), och klubben har spelat 56 

säsonger i högsta serien (1924–2009) och ligger åtta i allsvenska maratontabellen till och 

med 2017. Hemmaarenan är Gamla Ullevi med en publikkapacitet på 18 000.37 Föreningen 

spelar för närvarande (2018) i den näst högsta divissonen i svensk fotboll, Superettan.38 

4. Undersökning 

Undersökningen är indelad i fyra delkapitel utifrån frågeställningarna. Delkapitlen är, (4.1) 

organisation och styrning. (4.2) Förhållandet till kvinnor, samhällsklasser och politiska 

strömningar. (4.3) Hur avvägningen mellan ekonomi och sportslighet såg ut. (4.4) Andra 

världskriget och Örgryte IS.  De följer den ordning i vilken de beskrivs i kapitel 1.2, 

frågeställningarna. Varje delkapitel är uppdelat i avsnitt utifrån olika infallsvinklar på den 

för kapitlet berörda frågeställningen. En tillhörande sammanfattning för varje delkapitel 

följer för att på ett tydligt sätt besvara frågeställningen samt för att förenkla för läsaren.  

4.1 Organisation och styrning  

I den första delen av undersökningen skall den första frågeställningen för uppsatsen 

besvaras. Hur var Örgryte IS organiserat och hur styrdes föreningen åren 1943–1960? 

Frågan kommer att besvaras utifrån olika infallsvinklar. Bland annat skall det redogöras 

                                                 
35 Lilie, Lidholm & Rydell (1962) s.83. 
36 Ibid. s.270-276. 
37 Nationalencyklopedin, Örgryte idrottssällskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/örgryte-
idrottssällskap (hämtad 2018-05-18) 
38 Svenska Fotbollförbundet. Superettan. Svensk fotboll. http://svenskfotboll.se/superettan/ (Hämtad: 2018-
05-21).  
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för hur föreningen var organiserad och hur föreningen styrdes under tidsperioden 1943–

1960.  

Undersökningen av styrelsemötesprotokollen från Örgryte IS har visat att det fanns en 

rivalitet mellan föreningens olika idrottssektioner som grundade sig i makt och inflytande 

över föreningen. Förhållandet inom föreningen skulle emellanåt kunna beskrivas som en 

maktstrid. Samtidigt finns det en paradox i att det inom föreningen fanns en stark 

sammanhållning och en vilja att bevara rådande föreningsstruktur. Överst i makthierarkin 

inom föreningen stod huvudstyrelsen med en stark ordförande.   

4.1.1 Stark ordförande – stort ansvar 
Under större delen av undersökningsperioden var Harry Hjörne Örgryte IS ordförande. 

Hjörne var ordförande mellan åren 1942–1958.39 Det finns mycket som tyder på att 

Örgryte IS 1943–1954 hade en starkt centrerad maktordning inom föreningen. Exempelvis 

har det inte påträffats någon notering där styrelsen gick emot ordförandens 

rekommendation. Det var också så att föreningens ordförande tog ett stort ansvar för att 

föreningen skulle kunna överleva under den ekonomiska och sportsliga kris som var 

gällande inom föreningen på 1940-talet och första hälften av 1950-talet. Exempel på detta 

ansvar återfinnes i ett styrelsemötesprotokoll från år 1943. När föreningens ekonomi var 

dålig och föreningen behövde ta ett lån var det ordförande som såg till att ordna lånet.40 

När föreningen behövde ta ytterligare lån år 1947 var det ordförande som personligen var 

borgensman för det lånet.41 När föreningen tar ett tredje lån år 1955 var det åter ordförande 

samt även vice ordförande som var borgensmän och möjliggjorde lånet.42 Förutom att 

Harry Hjörne vid olika tillfällen står som borgensman för föreningens lån gick ordföranden 

personligen in med ekonomiskt stöd till föreningen vid olika tillfällen. Vid minst sex 

tillfällen under åren 1943–1957 efterskänker Harry Hjörne pengar till föreningen i syfte att 

möjliggöra fortsatt idrottsligt utövande. Dessutom ordnar han vid ett tillfälle en 

skrivmaskin till föreningen. De ekonomiska summorna varierar mellan allt från 500 kronor 

till 5,000 kronor.43 Den ekonomiska situationen i föreningen krävde att någon tog ett 

ansvar för föreningens ekonomi samtidigt som det möjliggjorde att ordföranden fick ökat 

                                                 
39 Björild, Sten. Svenskt biografiskt lexikon – Riksarkivet. Harry E Hjörne. 
https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13672 (Hämtad:20180515) 
40 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 12 juli 1943, § 49. 
41 Ibid. 17 april 1947, § 42. 
42 Ibid. 22 februari 1955, § 3. 
43 Ibid. 16 maj 1947, § 49., 30 augusti 1949, § 64., 9 januari 1949, § 117., 28 februari 1950, § 16., 16 
november 1954, § 23., 25 april 1955, § 19., 29 oktober 1956, § 56. 
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inflytande genom en stark hållhake på föreningen. Ett vidare exempel på centraliseringen 

av makten inom föreningen återfinns i ett styrelseprotokoll från år 1952 när styrelsen 

beslutade att föreningen inte skulle stå för några utgifter som inte godkänts av 

huvudstyrelsen.44 Det självbestämmande som fanns inom de olika sektionerna minskade 

tillsvidare i och med detta beslut.   

4.1.2 Rivalitet och sammanhållning inom föreningen 
I styrelsemötesprotokollen från Örgryte IS finns det noteringar som tyder på att det 

förekommit en rivalitet mellan föreningens sektioner som handlade om bland annat 

befogenheter, ekonomi och status. Ett exempel på en maktkamp som utspelade sig mellan 

föreningens huvudstyrelse och sektionsstyrelsen för gång- och friluftssektionen återfinns i 

en notering från ett styrelsemöte år 1944. Följande citat går att läsa i styrelseprotokollet 

efter att huvudstyrelsen uppmärksammat att sektionen för egna räkenskapsböcker. 

Huvudstyrelsen ansåg att sektionens räkenskaper borde ingå i föreningens samlade 

räkenskaper.  

Efter överläggning beslöt styrelsen, att sektionsstyrelsenskulle få behålla sin 

självstyrelse men att sällskapets huvudstyrelse skulle givas tillfälle att taga del av 

sektionens förvaltning. Åt hrr Erik Svensson och Ellerås uppdrogs att utarbeta en norm 

för det sätt, på vilket redovisning till huvudstyrelsen skulle ske.45  

Ovanstående citat tyder på att det funnits en strävan hos sektionsstyrelsen i gång- och 

friluftssektionen att öka sitt självstyre men att detta till viss del inskränktes av 

huvudstyrelsen, möjligtvis för att motverka en splittring inom föreningen. Huvudstyrelsens 

agerande var en viktig markering mot eventuella försök att öka självbestämmandet. En 

liknande händelse inträffade oldboyssektionen år 1944.  Bakgrunden till händelsen ligger 

i att sektionen beställde diplom för 396 kronor i föreningens namn. Huvudstyrelsen 

argumenterade vid tillfället att sektionsstyrelsen för oldboyssektionen inte ägde 

befogenheter att göra sådana inköp i föreningens namn.46  Konflikten mellan 

oldboyssektionen och huvudstyrelsen resulterar i en kompromiss där huvudstyrelsen gick 

med på att betala hälften av summan för diplomen men samtidigt gavs sektionen en skarp 

reprimand inför framtiden att undvika liknande utgifter.47 Huvudstyrelsens beslut är vidare 

                                                 
44 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 14 oktober 1952, § 53. 
45 Ibid. 28 februari 1944, § 14. 
46 Ibid. 28 september 1944, § 83. 
47 Ibid. 6 november 1944, § 96. 



18 
 

ett exempel på markeringar mot eventuella försök att öka självbestämmandet inom de olika 

sektionerna. 

Det finns inte enbart noteringar som tyder på en maktkamp mellan huvudstyrelsen och de 

olika sektionerna. Det finns också noteringar som tyder på att det funnits intressekonflikter 

mellan de olika idrottssektionerna. Ett exempel på detta återfanns i ett 

styrelsemötesprotokoll med tillhörande bilaga från år 1945. I dessa handlingar går det läsa 

om hur orienteringssektionen vänder sig mot gång- och friluftssektionen i föreningen. 

Bakgrunden ligger i att orienteringssektionen inom Örgryte IS bildades år 1934 och att 

gång- och friluftssektionen bildades någon gång runt år 1944. Orienteringssektionen skall 

lyft sina invändningar mot att gång- och friluftssektion bildats men fått till svar att gång- 

och friluftssektionen inte skulle ägna sig åt orientering. När det kom till 

orienteringssektionens kännedom att det inom gång- och friluftssektionen förekommit 

orienteringsverksamhet skapade detta en stark reaktion. Orienteringssektionen anklagade 

gång- och friluftssektion för intrång på deras verksamhetsområde.48 

Banläggning och skötsel av orienteringstävling är en sådan komplicerad sak att gång- 

och friluftssektionen rimligtvis icke på egen hand kan klara denna uppgift på ett 

tillfredsställande sätt.49 

I konflikten fick huvudstyrelsen agera medlare. På ordförandens förslag beslutades att ett 

sammanträde mellan de olika sektionernas styrelser skulle ordnas där de olika sektionernas 

verksamhetsområde skulle tydliggöras.50 Detta är exempel på den beskyddande mentalitet 

som fanns inom de olika sektionerna vad gäller de olika sektionernas verksamhetsområde. 

Det är dessutom ett exempel på ordföranden Harry Hjörnes auktoritära roll inom 

föreningen. En roll där han likt en patriark fick stor betydelse som medlare. 

Styrelsemötesprotokollen från 1950-talet ger indikationer som tyder på att huvudstyrelsens 

och framförallt ordförandens makt över föreningen avtog något. 

4.1.3 Förflyttning av makten 
År 1952 fick huvudstyrelsen ta ställning till ett förslag som inkommit från 

friidrottsektionen. Förslaget gick ut på att friidrottsektionen skulle bli mer fristående från 

resten av föreningen genom egen ekonomisk förvaltning. Förslaget motiverades genom att 

friidrottsektionen inte ville belasta föreningens ekonomi och att på så vis inte belasta 

                                                 
48 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 28 mars 1945, § 19 med tillhörande bilaga. 
49 Ibid. 28 mars 1945, § 19 med tillhörande bilaga.  
50 Ibid. 28 mars 1945, § 19 med tillhörande bilaga.  
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fotbollssektionen så att de kunde återkomma till en mer framträdande position inom svensk 

fotboll. Friidrottssektionen kostade föreningen 14,000 kronor år 1951 och av den här 

anledningen godtog huvudstyrelsen förslaget på prov under år 1952.51 Om detta var ett sätt 

att öka självbestämmandet eller om det fanns ett genuint intresse i att skapa förutsättningar 

för fotbollssektionen att nå nya framgångar går inte slå fast. Det som talar för att det låg i 

friidrottsektionens intresse att det gick bra för fotbollssektionen är att när det gick bra för 

fotbollssektionen ekonomiskt fick hela föreningen ta del av detta. Kanske var det för 

friidrottssektionen både ett sätt att öka självbestämmandet samtidigt som det skapade 

förutsättningar för fotbollssektionen att nå nya framgångar 

I början av år 1953 begär brottningssektionen och fotbollssektionen att i likhet med vad 

som infördes för friidrottssektionen föregående år få bli mer självstyrande med egen 

ekonomisk förvaltning.52 Huvudstyrelsen beslutade att fotbollssektionen, 

brottningssektionen och friidrottsektionen skulle få vara mer fristående och hantera sin 

egen ekonomi tillsvidare.53  I och med detta beslut så ökade sektionernas 

självbestämmande. Ett exempel på det ökade självbestämmandet återfinns i ett beslut från 

år 1953 om att fotbollssektionen gavs möjlighet att bestämma över frikorten till 

hemmamatcherna som huvudstyrelsen normalt brukade dela ut till sig själva. Sektionerna 

uppmanades dock i möjligaste mån erbjuda fribiljetter till huvudstyrelsen.54 Vidare 

exempel på att en stor del av makten inom föreningen förflyttats från huvudstyrelsen till 

de olika sektionerna återfinns i en notering från styrelsemötesprotokollet år 1954. Ur 

noteringen framgår att föreningens huvudstyrelse hade ett ekonomiskt underskott och att 

kassören vädjar till de olika sektionerna att reglera underskottet.55 Noteringen stärker 

uppfattningen om att mycket av makten förflyttats från huvudstyrelsen vars verksamhet 

stod i beroendeställning till sektionerna. Detta står i kontrast med tidigare rådande 

förhållande där huvudstyrelsen fattade besluten som rörde ekonomin och disponerade över 

föreningens tillgångar.  

Den nya administrationen och organisationen inom föreningen ökade inte enbart 

självbestämmandet inom de olika sektionerna i föreningen utan fick dessutom som 

konsekvens att ett tydligare ansvar för idrottens fortlevnad förflyttades till sektionerna. 

                                                 
51 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 12 februari 1952, § 12. 
52 Ibid. 4 februari 1953, § 84. 
53 Ibid. 20 februari 1953, § 5. 
54 Ibid. 11 mars 1953, § 13,14. 
55 Ibid. 16 november 1954, § 20. 
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Bland annat poängterar Allan Westerlund vid ett styrelsemöte år 1955 vikten av att när 

föreningsmedlemmar införskaffade material i olika affärer uppgav vilken sektion de 

tillhörde,56 troligtvis för att underlätta bokföringen. Den nya administration fick dessutom 

som konsekvens att föreningssektionerna distanserades från varandra då sektionerna hade 

mindre med varandra att göra. Som en motreaktion på den nya ordningen inom föreningen 

uppkommer ett förslag från George Wiklander att de olika sektionerna ska träffas en gång 

i månaden och ges möjlighet att lära känna varandra. Styrelsen beslutade att genomföra 

det förslaget.57 

Huvudstyrelsens minskande inflytande över föreningen märks av i antalet möten som 

ledningsgruppen har under 1950-talet. År 1949 har huvudstyrelsen tretton möten men 

antalen möten minskade under större delen av 1950-talet. År 1955 har huvudstyrelsen 

endast fyra sammanträden och år 1957 har huvudstyrelsen fem sammanträden. Antalet 

möten per år säger något om styrelsens arbetsbelastning. Färre möten innebar mindre att 

besluta om.  I slutet av Harry Hjörnes tid som ordförande hade huvudstyrelsen inte särskilt 

mycket att besluta om. År 1958 förändrades styrelsens roll när föreningen fick en ny 

ordförande. 

4.1.4 Ny ordförande - nya bud 
År 1958 tillsattes föreningens nya ordförande Erik Svensson efter att Harry Hjörne varit 

ordförande i sexton år.58  Kontrasterna mellan Erik Svenssons ledarskap jämfört med Harry 

Hjörnes sista tid vid makten är tydliga. Under Erik Svenssons ledarskap hade 

huvudstyrelsen åter sammanträde en gång i månaden vilket tyder på att makten åter började 

centraliseras runt huvudstyrelsen efter många år av självbestämmande hos de olika 

sektionerna.59 Erik Svenssons ledaskap kännetecknas av det försök som huvudstyrelsen 

gjorde för att öka sin makt över de olika sektionerna. Det förväntades från år 1958 att varje 

sektion lämnade regelbundna rapporter till huvudstyrelsen om de sportsliga resultaten. 

Styrelsemötesbeslut fattades år 1958 att varje sektion kvartalsvis skulle lämna preliminära 

ekonomiska rapporter.60 Ett led i den nya ordningen där personer inom huvudstyrelsen 

ökade sitt inflytande i föreningen. Det fattades ett beslut om att kassören Allan Westerlund 

beviljades bemyndigande att i föreningens namn utkvittera värdehandlingar på banken. 

                                                 
56 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 22 februari 1955, § 6.  
57 Ibid. 25 april 1955, § 13,14,15. 
58 Ibid. 10 december 1957, § 35,36. 
59 Ibid. 20 februari 1958, § 9. 
60 Ibid. 14 april 1958, § 28. 
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Dessa beslut tyder på att framförallt de ekonomiska förhållandet inom föreningen 

centralstyrdes med den nya ledningen i högre omfattning än tidigare.61 När färre människor 

är med och bestämmer om olika frågor minskar det demokratiska innehållet. När fler 

människor bestämmer ökar det demokratiska innehållet.   Ordförande Erik Svensson tar 

sig dessutom friheter i sitt ledarskap. En notering från ett styrelsemöte år 1958 vittnar om 

att ordföranden meddelade att föreningen hyrt två rum på arenan Nya Ullevi vilket 

godkändes av styrelsen.62 Det uppseendeväckande med den här noteringen är att 

ordförande inte meddelade styrelsen innan rummen hyrts utan först efter. Erik Svensson 

innehade rättigheten att utan styrelsens mandat ordna sådana beslut.  Erik Svensson blev 

omvald som ordförande år 1959 och under det sista mötet det året tackade ordföranden för 

det kanske dittills mest lyckade året i föreningens historia.63  

4.1.5 Sammanfattning  
Delundersökningen har visat att ordföranden Harry Hjörne styrde föreningen auktoritärt 

åren 1943–1952 och att han efterskänkte pengar till föreningen. Den ekonomiska 

situationen i föreningen krävde att någon tog ett ansvar för föreningens ekonomi samtidigt 

som det möjliggjorde att ordföranden fick ökat inflyttande genom en stark hållhake på 

föreningen.  Det fanns ett tvådelat samspel och utbyte mellan ordföranden och föreningen 

där ordföranden räddade eller åtminstone tog ett stort ansvar för föreningen ekonomiskt 

och i utbyte gavs en stark maktposition. Harry Hjörnes makt avtog allt eftersom de olika 

sektionerna fick mer att bestämma och när sektionsstyrelsernas självbestämmande och 

självständighet ökade från år 1952 och framåt. Besluten om att de olika sektionerna skulle 

få bestämma över den egna ekonomin åren 1952 och 1953 innebar en förändring för hur 

makten var positionerad. Att huvudstyrelsen finansierades av sektionerna stod i kontrast 

till tidigare rådande förhållande där huvudstyrelsen fattade besluten som rörde ekonomin 

och disponerade över föreningens tillgångar. Delundersökningen har också visat att det 

funnits inre rivalitet inom föreningen. Både mellan huvudstyrelsen och olika 

sektionsstyrelser. Det finns också exempel på hur olika sektioner har haft konflikter mellan 

varandra och där huvudstyrelsen fått agera medlare. År 1958 fick Örgryte IS en ny 

ordförande. Erik Svenssons ledarskap kännetecknades av försök att återta den ledande 

position som Harry Hjörne haft på 1940-talet.  

                                                 
61 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 20 februari 1958,  § 11,12. 
62 Ibid. 14 april 1958, § 29. 
63 Ibid. 14 april 1959, § 18., 29 december 1959,  § 80. 
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4.2 Förhållande till kvinnor, samhällsklasser och politiska grupper 

Detta delkapitel innefattar ett besvarande av frågan om hur Örgryte IS förhållande till 

kvinnor, olika samhällsklasser och olika politiska strömningar åren 1943–1960 kan 

beskrivas. I likhet med föregående kapitel kommer frågeställningen att besvaras utifrån 

flera infallsvinklar. Bland annat skall det redogöras för kvinnors utrymme i föreningen och 

även hur Örgryte IS förhöll sig till olika politiska grupper och åsikter.   

4.2.1 Örgryte IS förhållande till kvinnor 
Under de första åren av undersökningsperioden åren 1943–1950 lyser kvinnorna med sin 

frånvaro i styrelseprotokollen. Styrelsen i Örgryte IS bestod uteslutande av män och 

styrelsen diskuterade uteslutande manligt idrottande. Undantagen som förekommer från 

denna regel är när Sofiaflickorna (en gymnastikförening64) bokades in för att uppträda på 

olika arrangemang.65 Under 1950-talet går det att urskilja en viss förändring i föreningens 

förhållningssätt gentemot kvinnorna i föreningen. Från ett styrelsemötesprotokoll från år 

1956 påträffas den första omnämnda kvinnan i en maktposition. Ur 

styrelsemötesprotokollet framgår det att brottningssektionens damer bildade en egen 

damsektion med Helga Synnergren som ordförande. Även om det rör sig om en kvinna 

som blir ordförande för en sektion för kvinnor är det en intressant skillnad från tidigare.66 

Detta med bakgrund av att Helga Synnergren inte tycks haft en maktposition innan 

uppdelningen mellan en manlig och en kvinnlig avdelning.67 Vidare förekommer 

kvinnorna inom föreningen allt oftare i mötesprotokollen och år 1957 anordnades en 

femkamp för damer vilket inte har diskuterats tidigare enligt styrelsemötesprotokollet.68  

År 1958 gick friidrottsektionen inom föreningen med vinst mycket på grund av en av de 

få kvinnor som omnämns i styrelsemötesprotokollen. Fyra friidrottarrangemang gick 7,000 

kronor med vinst mycket på grund av deltagande från Ingeborg Nyberg.69 Men 

sammanfattningsvis kan det slås fast att Örgryte IS var en förening som framförallt styrdes 

av män och dessa män fokuserade framförallt på manligt idrottande 1943–1960 även om 

undantag förekommit. Ett undantag skede år 1945 då styrelsen i Örgryte IS fattade ett 

                                                 
64Sofiaflickorna stockholm. Välkommen till sofiaflickorna. http://www.sofiaflickorna.se/start/?ID=25953 
(Hämtad: 2018-05-12) 
65 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 16 december 1943, § 113., 26 januari 1944, § 131., 28 februari 1944, 
§ 7., 21 februari 1945, § 8., 23 oktober 1946, § 74. 
66 Ibid. 21 mars 1956, § 47. 
67 Ibid. 3 mars 1947, § 7.  
68 Ibid. 12 februari 1957, § 80. 
69 Ibid. 20 februari 1958, § 4. 
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beslut som kom att påverka föreningens förhållande till kvinnor under 1950-talet, styrelsen 

beslutade att starta en badmintonsektion.  

4.2.2 Badmintonsektionen – kvinnliga framgångar 
Från Göteborgs badmintonklubb inkorporerades en grupp medlemmar som skulle starta en 

egen badmintonsektion inom Örgryte IS. Badmintonspelarna fick bli en del av föreningen 

under förutsättning att de inte belastade föreningen ekonomiskt (föreningens ekonomi var 

vid det här tillfället dålig). Värt att nämna kan vara att den nyskapade sektionsstyrelsen 

bestod endast av män.70  Från ett styrelsemötesprotokoll från år 1950 påträffas de första 

kvinnliga idrottarna igenom undersökningsperioden och det rör sig då om de kvinnliga 

badmintonspelarna Siv Pettersson som blev mästarinna i damdubbeln och Mona-Lisa 

Englund som blev finalist i damsingeln.71 År 1953 fick föreningen dessutom sin första 

mästarinna i badmintonens damsingel, Ulla-Britt Schelin. Styrelsen talar tacksamt om 

Ulla-Britt Schelin och hennes framgångar men hon var inte närvarande på styrelsemötet. 

Medverkade på mötet gjorde hennes man Gunnar Schelin som ombads hälsa och tacka 

henne från styrelsen.72 Det var inom badmintonspelet som Örgryte IS kvinnliga 

medlemmar hade störst framgångar av vad som framgår i styrelsemötesprotokollen, 

åtminstone för tillfället. Badmintonsektionen dras trots den sportsliga succén på både herr- 

och damsidan med ekonomiska bekymmer då det inte var en publiksport i samma 

utsträckning som exempelvis fotboll.73  

Trots att badmintonsektionen beviljades inträde i föreningen under förutsättningen att den 

inte skulle belasta föreningens ekonomi dröjde det inte länge innan det första ekonomiska 

biståndet till sektionen betalades ut, detta skede år 1946, alltså ett år efter att 

överenskommelsen slöts. Beloppet på 250 kronor betalades ut uttryckligen för de 

sportsliga framgångarna som badmintonsektionen inom ÖIS hade år 1945.74   Tidsperioden 

1946–1954 är kännetecknad av en period då badmintonsektionen vid flera tillfällen fick 

ekonomiskt stöd av resten av föreningen och framgångarna på herr- och damsidan 

fortsatte.75 År 1954 började det bli turbulent kring badmintonsektionen, vilket framgår av 

styrelsemötesprotokollen. På styrelsemötet rapporterade badmintonsektionens 

representant att avdelningen hade skulder på 700 kronor och att de räknade med större 

                                                 
70 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 11 juni 1945, § 63. 31 juni 1945, § 86.  
71 Ibid. 27 april 1950, § 32.  
72 Ibid. 11 mars 1953, § 7. 
73 Ibid. 22 september 1955, § 25. 
74 Ibid. 30 januari 1946, § 157. 
75 Ibid. 7 januari 1948, § 103., 22 november 1950, § 80. 
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utgifter år 1955.76 Mycket riktigt så mer än fördubblades badmintonsektionens skulder år 

1955 till 2000 kronor. Trots de ekonomiska motgångarna fick styrelsen rapporter om att 

det gick bra sportsligt för badmintonavdelningen.77 Balansgången mellan sportsliga 

framgångar och ekonomiska förluster fortsatte. År 1956 uppmärksammade 

föreningskassören vissa brister i badmintonsektionens bokföring och det beslutades att 

kalla sektionsstyrelsen för att diskutera problemen.78 Vidare framgår det att 

föreningsstyrelsen och sektionsstyrelsen diskuterat en nedläggning av badmintonsektionen 

efter de ekonomiska oegentligheterna.79 På detta möte beslutades det att 

badmintonsektionen skulle fortsätta vara en del av föreningen. Det dröjde inte länge förens 

badmintonsektion återigen gick med ekonomisk förlust och en nedläggning av sektionen 

diskuterades för andra gången.80  Inte heller den här gången lade Örgryte IS ned 

badmintonsektionen utan istället tvingades hela sektionsstyrelsen bort och 

badmintonsektionen fick lova att visa upp att badminton kunde vara en framgång också 

ekonomiskt.81 Det här var dock en seglivad fråga och för tredje gången genom 

undersökningsperioden kommer frågan om en nedläggning upp. Den här gången beslutade 

styrelsen i Örgryte IS att erbjuda 3,000 kronor till badmintonsektionen för att de skulle gå 

med på att lämna föreningen. Detta erbjudande tackade badmintonsektionen ja till och efter 

många duster lämnade badmintonsektionen Örgryte IS.82 Badmintonsektionen fick gå med 

i föreningen under förutsättning att de inte skulle belasta föreningen ekonomiskt men det 

blev ett kostsamt projekt i slutändan. Dock var projektet sportsligt framgångsrikt både på 

damsidan och herrsidan.  Men så slutade ett av föreningens mer framgångsrika projekt på 

damsidan. Ytterst var detta en ekonomisk fråga att ta ställning till. 

4.2.3 Ungdomsidrotten 
Örgryte IS fick sitt första flicklag i fotboll år 2007.83 Utifrån detta har det letats i 

styrelsemötesprotokollen efter noteringar som antyder att frågan om juniorverksamhet på 

damsidan har kommit upp tidigare i föreningens historia. Efter noggrant genomsökande av 

styrelsemötesprotokollen går det konstatera att frågan om ett flicklag i fotboll inte 

                                                 
76 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 16 november 1954, § 25. 
77 Ibid. 25 april 1955, § 18. 
78 Ibid. 13 februari 1956, § 81. 
79 Ibid. 17 oktober 1957, § 13. 
80 Ibid. 11 augusti 1958, § 50. 
81 Ibid. 8 september 1958, § 57. 
82 Ibid. 24 augusti 1959, § 28., 17 september 1959, § 40. 
83 Hilmersson, Eric. Efter 120 år får tjejer spela i ÖIS. Göteborgs-Posten. 2007-11-27. 
http://www.gp.se/sport/efter-120-%C3%A5r-f%C3%A5r-tjejer-spela-i-%C3%B6is-1.1128443 (Hämtad: 
2018-04-24) 
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diskuterats under åren 1943–1960.  Frågan om ett pojklag i fotboll var däremot en 

återkommande fråga för föreningsstyrelsen. Första gången som frågan om ett pojklag 

kommer upp under undersökningsperioden var år 1943.84 Därefter beslutades det att 

föreningen skulle tillsammans med andra föreningar i närområdet försöka ordna en 

pojklagsserie i fotboll.85 Satsningarna på juniorverksamhet på herrsidan fortsatte och drygt 

ett halvår senare upprättades en särskild pojkavdelning inom föreningen. I den här 

avdelningen skulle pojkarna vara minst 12 år gamla för att få delta.86 I slutet på år 1943 

startade föreningen dessutom ett pojklag i handboll.87 Därefter så kommer frågan om ett 

pojklag i fotboll upp vid jämna tillfällen. Först igen drygt tre år senare år 1946 diskuterar 

styrelsen i Örgryte IS åter frågan om att starta upp ett nytt pojklag.88 En notering om frågan 

att starta upp ytterligare ett nytt pojklag påträffas igen i ett styrelsemötesprotokoll från år 

1949.89 Under 1950-talet fortsatte satsningarna på pojklagsfotboll och under år 1954 när 

föreningen var ekonomiskt utsatt (vilket senare skall fördjupas ytterligare) betonar 

styrelsen vikten av ungdomslaget.90 Satsningarna tycks betala av sig och år 1955 blir 

Örgryte IS pojklag bäst i Sverige då de vann ungdomsmärket.91 År 1958 hade även 

herrlaget på seniornivå framgång när de åter tog klivet upp till allsvenskan.92 

4.2.4 Örgryte IS förhållande till olika samhällsklasser och politiska strömningar 
I Örgryte IS styrelsemötesprotokoll går det att återfinna vissa tendenser som går att koppla 

till politiska strömningar. Bland annat hade föreningen nära band till tidningen Svenska 

Dagbladet som har en konservativ hållning. Örgryte IS deltar bland annat i stafett som 

anordnades av tidningen.93 Dessutom möjliggjorde tidningen att föreningen kunde delta i 

Svenska Dagbladets stafett år 1950. Tidningen erbjöd Örgryte IS att stå för alla 

omkostnader upp till 3,000 kronor för föreningens deltagande i förutnämnda stafett.94 

Samma erbjudande gavs Örgryte IS år 1951.95 Det finns alltså stöd till att hävda att Örgryte 

IS var sponsrade av Svenska Dagbladet under två år. 

                                                 
84 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 17 mars 1943, § 35. 
85 Ibid. 17 mars 1943, § 36. 
86 Ibid. 30 september 1943, § 79. 
87 Ibid. 17 november 1943, § 101. 
88 Ibid. 30 januari 1946, § 147. 
89 Ibid. 7 september 1949, § 80. 
90 Ibid. 4 november 1954, § 11. 
91 Ibid. 22 september 1955, § 20. 
92 Lilie, Lidholm & rydell (1962) s.270-276. 
93 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 26 januari 1944, § 135. 
94 Ibid. 30 augusti 1949, § 62. 
95 Ibid. 12 februari 1951, § 104. 
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Det finns också stöd att hävda att Örgryte IS hade starka band till en annan tidning, 

Göteborgs-Posten. Den politiska beteckningen på Göteborgs-Posten är liberal. Harry 

Hjörne som var ordförande i Örgryte IS åren 1942–1958 var också chefredaktör för 

Göteborgs-Posten. Harry Hjörne var dessutom ledamot för folkpartiet i Göteborgs 

kommunfullmäktige år 1951.96 Några liknande kopplingar till tidningar på den politiska 

vänsterskalan har dock inte hittats. Tvärtom omnämns endast två tidningar från den 

politiska vänsterskalan och detta i ett negativt sammanhang. Det är de norska tidningarna 

Arbeiderbladet och Arbeidertidningen som riktat nazistanklagelser mot Örgryte IS vilket 

det finns anledning att återkomma till.97  

Det var också viktigt för föreningen att hålla sig på god fot med pressen. Vid ett tillfälle år 

1956 fick föreningens brottningssektion anmärkning från styrelsen för hur den nämnda 

sektionen skött kontakten med idrottsjournalisterna. Vid sammanträdet betonades vikten 

av att ha ett gott samarbete med pressen och styrelsen beslöt i samband med detta att 

erbjuda journalisterna tre arbetsbiljetter till föreningens arrangemang.98  

4.2.5 Sammanhållning och medkänsla 
Det finns spår av föreningsmedlemmarnas sammanhållning och medkänsla i 

styrelsemötesprotokollen. När en föreningsmedlem som hette Leif Ekström fick sitt ena 

ben amputerat så anordnades en insamling via Göteborgs-Posten som leder till att 17,467 

kronor och 53 ören samlas in.99 När Leif Ekström vid ett senare tillfälle dör framgår det att 

föreningen disponerat ut pengarna från insamlingen till Leifs änka under tiden då Leif varit 

sjuk samt att återstående 7,000 kronor skulle betalas ut till henne. Värt att nämna kan vara 

att Leif Ekströms änkas namn aldrig framgår av protokollet.100 När en person i en familj 

dör är detta inte bara sorgligt utan det kan också innebära att hushållet förlorar ekonomisk 

inkomst. Det kan i vissa fall innebära en förskjutning av klasstillhörighet såväl som 

ekonomiska förutsättningar.  Den här typen av insamlingar kunde dels fungerat som plåster 

på såren men också som ett sätt att stötta människor som kämpar för att bibehålla sina 

ekonomiska förutsättningar. 

                                                 
96 Björild, Sten. Svenskt biografiskt lexikon – Riksarkivet. Harry E Hjörne. 
https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13672 (Hämtad:20180515) 
97 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 13 september 1945, § 96. 
98 Ibid. 13 november 1956, § 64. 
99 Ibid. 17 april 1951, § 32. 
100 Ibid. 16 november 1954, § 29. 
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4.2.6 Sammanfattning 

Undersökningen av styrelsemötesprotokollen åren 1943–1960 har visat att det var ovanligt 

att kvinnor omnämndes i styrelseprotokollen. Endast ett fåtal kvinnor omnämns vid namn 

och detta indikerar det starka fokus på manligt idrottande som fanns inom föreningen under 

tidsperioden. Vad gäller ungdomsidrotten var detta en viktig fråga som återkom med jämna 

mellanrum under styrelsens sammanträden. Det talades uteslutande om pojklagsfotboll och 

frågan om flickfotboll kom inte upp någon gång under tidsperioden 1943–1960. Ett av de 

få områden där föreningen tycks haft kvinnliga framgångar var i badmintonidrotten. Efter 

en turbulent tid på 1950-talet bryter Örgryte IS med badmintonssektionen och därmed 

också med föreningens mer lyckade projekt på damsidan. Undersökningen av 

styrelseprotokollen har visat att det fanns betydligt fler kopplingar mellan Örgryte IS 

styrelse och den politiska högern än den politiska vänstern. Både i form av medlemmar 

som var politiskt engagerade men också i form av samarbeten med tidningar med 

konservativ och liberal hållning. Vidare har delundersökningen visat att det inom Örgryte 

IS fanns krafter som var villiga att stötta människor i jobbiga tider. Ett exempel på detta 

var när en föreningsmedlem insjuknade och senare dog och hur hela föreningen anordnade 

en insamling till förmån för den avlidnes änka.  

4.3 Hur såg avvägningen mellan ekonomi och sportslighet ut? 

Detta delkapitel innefattar ett besvarande av frågan, hur Örgryte IS förhöll sig till 

avvägningen mellan å ena sidan ekonomisk stabilitet och å andra sidan sportsliga 

framgångar åren 1943–1960 och hur detta påverkade det demokratiska innehållet? I likhet 

med föregående kapitel kommer frågeställningen att besvaras utifrån flera infallsvinklar. 

Bland annat skall det redogöras för föreningens ekonomiska förutsättningar och hur detta 

påverkade det demokratiska innehållet i föreningen.  

4.3.1 Föreningens ekonomiska förutsättningar 
År 1943 var Örgryte IS ekonomi god enligt en ekonomisk redovisning som återfanns i ett 

styrelsemötesprotokoll. Föreningen var i stort sett skuldfritt.101 Skattmästaren i föreningen 

Erik Svensson beskrev att ekonomin i föreningen var god men samtidigt så manande han 

till sparsamhet.102 Värt att nämna kan vara att Svenska fotbollsförbundet meddelade år 

1944 att föreningarna i Sverige måste hålla bättre koll på sin bokföring och att 

                                                 
101 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 12 juli 1943, § 50. 
102 Ibid. 20 september 1943, § 76. 
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bokföreningen var uppdaterad.103 År 1944 börjar det gå sämre för föreningen ekonomiskt 

och för att klara de löpande utgifterna tar föreningen ett lån.104  Detta medförde också en 

ökad centralstyrning inom Örgryte IS vilket tidigare har behandlats. Föreningen beslutade 

på ett styrelsemöte i början på år 1945 att kontakta alla företag som föreningen hade 

samröre med. Örgryte IS meddelade företagen att de inte kommer betala några uppköp om 

de inte godkänts av föreningens kassör.105  År 1946 tvingas föreningen ta ytterligare lån 

för att kontanterna var slut.106 Vidare genomsyras styrelsemötesprotokollen av en oro som 

fanns inom styrelsen om den ekonomiska situationen. Styrelsen beslutade att de skulle 

intensifiera aktiviteten vad gäller indrivandet av medlemsavgifter.107 År 1947 fick 

föreningen ta ytterligare lån och den här gången gick ordföranden personligen in som 

borgensman för föreningen.108 Föreningen gick fortsatt dåligt ekonomiskt under större 

delen av undersökningsperioden. Detta medförde att föreningen tvingades höja biljettpriser 

och medlemsavgifter.109 Det påverkade också det idrottsliga utövandet inom föreningen på 

olika sätt vilket senare skall fördjupas ytterligare. År 1951 beskrevs den rådande 

ekonomiska situationen som nattsvart och föreningens sektioner uppmanades att leva 

sparsamt.110 År 1952 skede en förändring för att få bukt med de ekonomiska problemen 

inom föreningen. Föreningen började starta upp olika påhittiga projekt för att samla in 

pengar. Bland annat anordnades brottningsarrangemang som skulle driva in pengar.111 År 

1954 efter drygt tio år av ekonomiska bekymmer rapporterade föreningens kassör att de 

kommer klara året ekonomiskt. Vidare beslutades att föreningen skulle ta ett större 

ekonomiskt lån för att samla de ekonomiska smålån som föreningen ådragit sig genom 

åren.112 År 1955 togs ett banklån på 9,000 kr för att lösa den ekonomiska situationen och 

borgensmän för lånet var ordförande och vice ordförande. Samtliga småskulder blev 

därmed avbetalade.113 År 1956 vände den ekonomiska situationen för Örgryte IS på grund 

av att det gick bra för fotbollssektionen. Fotbollssektionen betalade av hela föreningens 

skuld och sköt till 4,000 kronor som skulle kunna användas till föreningens administrativa 

                                                 
103 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 26 januari 1944, § 138. 
104 Ibid. 9 maj 1944, § 1. 
105 Ibid. 28 mars 1945, § 24. 
106 Ibid. 21 mars 1946, § 23. 
107 Ibid. 3 mars 1947 § 19. 
108 Ibid. 17 april 1947 § 42. 
109 Ibid. 18 oktober 1948, § 57., 17 april 1951 § 44. 
110 Ibid. 24 oktober 1951, § 73,74. 
111 Ibid. 7 oktober 1952, § 14. 
112 Ibid. 4 november 1954, § 14., 16 november 1954, § 26. 
113 Ibid. 22 februari 1955, § 3.  
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utgifter.114 Den ekonomiska framgången fortsatte och i slutet av år 1958 hade föreningen 

en samlad ekonomi på 135,000 kronor.115 De ekonomiska förändringarna berodde på att 

föreningens fotbollslag åter spelade i Allsvenskan och år 1959 var Örgryte IS det mest 

publikdragande laget i allsvenskan. Föreningen hade en balanserad ekonomi på 300,000 

kronor det året.116  Sammanfattningsvis kan det slås fast att Örgryte IS ekonomi gick från 

att vara stabil år 1943 till att vara väldigt ansträngd tidsperioden 1944–1956. Åren 1956–

1960 hade föreningen en mycket god ekonomi med ett stort överskott. 

4.3.2 Hur föreningens ekonomi påverkade det demokratiska innehållet  
År 1944 beslöt Örgryte IS huvudstyrelse att avgiften för ett ständigt ledamotskap vid 

föreningens allmänna sammanträden skulle höjas till 100 kronor.117 Detta innebar att 

medlemmarna i föreningen fick betala för att bli ständiga ledamöter och genom det fick ett 

större inflytande i hur föreningen skulle styras. De ständiga ledamöterna valdes inte genom 

demokratiska principer utan noteringen i styrelsemötesprotokollet från 1944 indikerar 

tydligt att inflytande fick personer köpa sig. Detta visar på att de ekonomiska medlen var 

avgörande för en persons inflytande i föreningen, att personer kunde köpa sig makt i 

föreningen. Vidare visar detta på att det fanns ett samband mellan å ena sidan ekonomiska 

förutsättningar och å andra sidan demokratiskt innehåll inom föreningen. Att det fanns ett 

samband är något som Daniel Alsarve tidigare har diskuterat vad gäller Örebro SK.118 Här 

finns en likhet mellan föreningarna Örgryte IS och Örebro SK. 

4.3.3 Hur föreningens ekonomi påverkade det idrottsliga utövandet 
Föreningen låter alla medlemmar komma på hemmamatch trots att föreningen hade en 

ansträngd ekonomi.119 Den ekonomiska situationen märktes av på olika håll i föreningen. 

År 1948 tog styrelsen ställning till en anhållan från svenska brottarförbundet om 

ekonomiskt stöd. Men på grund av att brottningssektionen under flera år gått med 

ekonomisk förlust så beviljade inte styrelsen den här förfrågan.120 År 1948 fick gång- och 

friluftssektionen en anhållan avslagen om att föreningen skulle betala av en skuld som 

sektionen ådragit sig. Dessa pengar fick sektionen ta från efterföljande års budget 

istället.121   År 1949 drabbades också fotbollslaget i föreningen av den ekonomiskt 

                                                 
114 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 4 december 1956, § 68,69. 
115 Ibid. 16 december 1958, § 84. 
116 Ibid. 19 oktober 1959, § 49, 51. 
117 Ibid. 28 februari 1944, § 22.  
118 Alsarve (2014) s.20. 
119 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 16 maj 1947, § 50. 
120 Ibid. 27 februari 1948 § 23. 
121 Ibid. 3 januari 1948, § 86. 
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ansträngda situationen. Föreningen var tvungna att tacka nej till ett fotbollsarrangemang i 

Belgien eftersom föreningen inte hade råd att stå för de ekonomiska utgifterna.122 År 1949 

fick föreningsstyrelsen fatta ett svårt beslut vad gäller avvägningen mellan ekonomisk 

stabilitet och sportsliga framgångar. Det blev en utdragen process om föreningen skulle 

anställa en av Sveriges mest ansedda tränare i fotboll, Istvan Wampetits, eller om de skulle 

prioritera att bygga upp föreningen ekonomiskt. Till slut fattade styrelsen beslutet att 

anställa Istvan Wampetits.123 Kanske på grund av att de insåg att en satsning av 

fotbollssektionen var det enda som långsiktigt kunde rädda föreningens ekonomi. År 1950 

fick Örgryte IS styrelse ta emot en begäran från svenska fotbollsförbundet som föreslog en 

höjning av fotbollsspelarnas traktamenten. 124 På grund av föreningens ekonomiska 

situation var detta inte möjligt för föreningen. Detta är ytterligare en indikation på hur de 

ekonomiska förutsättningarna påverkade möjligheterna att utöva idrott inom föreningen. 

När fotbollslaget spelade i Allsvenskan och föreningens ekonomi gick bra fördelades 

ekonomin så att alla sektioner inom föreningen märker av den stärkta ekonomiska 

ställningen. Flera sektioner fick ett ekonomiska tillskott och föreningen satsade även 

11,300 kronor på att inreda expeditionen.125 

År 1953 fick de olika sektionerna enskild ekonomi vilket tidigare har diskuterats.126 Trots 

att de olika sektionerna fick enskild ekonomi fanns det ett ekonomiskt samarbete inom 

förening. Exempelvis när brottningssektionen gick ekonomiskt dåligt fick den finansiellt 

stöd av friidrottsektionen.127 När friidrottsektionen gick ekonomiskt dåligt vid ett annat 

tillfälle fick de ekonomiskt stöd av fotbollssektionen.128 Sammanfattningsvis kan det slås 

fast att det i stort sätt endast var fotbollssektionen som ekonomiskt gick runt under hela 

undersökningsperioden. Huvudstyrelsens kontroll över sektionerna kan härledas till 

sektionernas oförmåga att uppvisa gynnsamma ekonomiska resultat. Fotbollens 

ekonomiska intäkter möjliggjorde idrottandet av andra sporter inom föreningen under 

många år. Fotbollssektionen tog ett större ekonomiskt ansvar för föreningen.129  

                                                 
122 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 6 april 1949, § 34. 
123 Ibid. 1 juni 1949, § 49,50,51., 18 augusti 1949, § 57. 
124 Ibid. 28 februari 1950, § 9. 
125 Ibid. 19 oktober 1959, § 51., 16 november 1959, § 59, 60, 66, 67,68,69. 
126 Ibid. 4 februari 1953, § 84. 
127 Ibid. 1 september 1953, § 31. 
128 Ibid. 10 december 1957, § 25., 27 januari 1958, § 34. 
129 Ibid. 22 september 1955, § 33. 
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4.3.4 Sammanfattning  
I den här delen av uppsatsen har det redogjorts för hur föreningens ekonomiska 

förutsättningar såg ut åren 1943–1960 och hur detta påverkade det demokratiska innehållet 

och det sportsliga utövandet. Örgryte IS ekonomi var stabil i början av 

undersökningsperioden år 1943 men blev väldigt ansträngd år 1944. Föreningens ekonomi 

var hårt ansatt fram till år 1956 då ekonomin började bli bättre. I slutet av 

undersökningsperioden år 1956–1960 hade föreningen en mycket god ekonomi med ett 

stort överskott som berodde framförallt på de sportsliga framgångarna inom 

fotbollssektionen. Delundersökningen har visat att personer kunde köpa sig inflytande i 

föreningen och att det fanns ett samband mellan å ena sidan ekonomiska förutsättningar 

och å andra sidan demokratiskt innehåll inom föreningen. Detta är en likhet som Örgryte 

IS har med Örebro SK.  Delundersökningen har dessutom visat att det idrottsliga utövandet 

påverkades under tiden som föreningen hade en ansträngd ekonomi. Vissa idrottsliga 

satsningar fick bortprioriteras för att föreningen skulle klara ekonomin. Styrelsen ställdes 

ofta inför vägskäl där idrottsliga satsningar avvägdes mot ekonomisk stabilitet. 

4.4 Andra världskriget och Örgryte IS 

I den här delen av undersökningen skall det beskrivas hur idrottsföringen Örgryte IS 

påverkades av andra världskriget. Detta med bakgrund av att Alsarve framhäver att andra 

världskriget förändrade politikers inställning till lokalt idrottande. Före andra världskriget 

var den kommunala inställningen till idrott sparsam i Örebro. Efter andra världskriget 

förändrades lokalpolitikers möjligheter och vilja att finansiera den lokala 

idrottsverksamheten.130 Hur påverkades Örgryte IS av andra världskriget? 

4.4.1 Andra världskrigets påverkan på föreningsarbetet 
Under åren 1939–1945 pågick andra världskriget. Även om Sverige aldrig deltog aktivt i 

stridigheterna så påverkades landet på olika sätt av kriget.131 Att arbetet inom Örgryte IS 

påverkades av andra världskriget går att slå fast genom att studera 

styrelsemötesprotokollen från tidsperioden 1943–1945. 

                                                 
130 Alsarve (2014) s.203. 
131 Nationalencyklopedin, Sverige under andra 
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Erik Svensson rapporterade på ett styrelsemöte år 1943 att cirkusbrottningarna132 den 5 

februari gått ekonomiskt jämnt ut. Arrangemanget hade gått ekonomiskt jämnt ut trots att 

medlemmar fått lämna återbud. Medlemmar fick lämna återbud bland annat på grund av 

att de mottagit militärinkallelse.133 Det går alltså att fastslå att föreningsmedlemmarna 

kunde bli inkallade till militären på grund av den utrikespolitiska situationen och att detta 

i förlängningen påverkade föreningen. I protokollen beskrivs det uttryckligen att 

arrangemanget undvek att bli ekonomiskt kostsamt trots militärinkallelser vilket innebär 

att andra världskriget kunde innebära en ekonomisk förlust för föreningar som Örgryte IS.  

Senare år 1943 beslöt Örgryte IS styrelse att föreningen skulle anordna en nationell tävling 

i friidrott med så kallade militära inslag i slutet på maj eller i början på juni. Frågan 

hänsköts vidare till idrottsutskottet vilket tyvärr innebär att mer information i ärendet inte 

finns tillgängligt.134 Vad militära inslag innebär framgår dessvärre inte av 

styrelsemötesprotokollet. Det som går att anta är att friidrott med militära inslag hade att 

göra med krig eller försvaret. Om detta beslut var en direkt konsekvens av andra 

världskriget går inte med säkerhet att slå fast men det som talar för det påståendet är att 

ingen liknande skrivelse om idrott med militära inslag återfinns i styrelsemötesprotokollen 

under tidsperioden efter 1945. 

4.4.2 ÖIS stöttar norska krigsflyktingar  
Från styrelsemötet den 12 juni år 1943 upptäcktes en notering i protokollet om att Örgryte 

IS hade mottagit ett förslag från den kungliga Norske legasjons flyktingkontor i Stockholm 

att anordna ett idrottsarrangemang till förmån för norska krigsflyktingar. Styrelsen beslöt 

att försöka anordna ett idrottsarrangemang med fotboll och friidrott på agendan där ett 

norskt fotbollslag skulle medverka.135 Vid ett senare sammanträde rapporterades att 

Örgryte IS och det norska laget hade kommit fram till att mötas 17 augusti år 1943. Det 

bestämdes att det vid samma tillfälle skulle anordnas friidrott. Biljettpriserna bestämdes 

till 3 kronor, 1.50 kronor och 1 krona, troligtvis beroende på vilken plats som åskådaren 

hade. Det beslöts också att föreningen skulle försöka ordna med fri planhyra samt befrielse 

från nöjesskatten för att generera så mycket pengar som möjligt. Vidare bestämdes att 

vinsten skulle delas lika mellan Örgryte IS och det norska laget.136 Det sista som återfinns 

                                                 
132 En typ av brottningsarrangemang 
133 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 23 februari 1943, § 9.  
134 Ibid. 23 februari 1943, § 19. 
135 Ibid. 12 juni 1943, § 62. 
136 Ibid. 5 augusti 1943, § 68. 
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i styrelsemötesprotokollet om idrottsarrangemanget till förmån för norska flyktingar är en 

rapport efter att arrangemanget ägt rum. På grund av den ekonomiska succé som 

arrangemanget visade sig vara fick föreningen ingen befrielse från nöjesskatten. Planhyran 

bestämdes till 13 % av vinsten. Utöver de egna utgifterna genererade arrangemanget 4,400 

kronor till det norska laget.137  Av protokollet framgår det att inget avdrag av nöjesskatten 

beviljades från svenska myndigheter trots att pengarna skulle gått till norska 

krigsflyktingar. Den här noteringen vittnar om ett exempel på hur andra världskriget 

innebar ett val för svenska myndigheter mellan att stödja flyktingar å ena sidan och å andra 

sidan att upprätthålla en ekonomisk stabilitet för svenska staten. I det här specifika fallet 

valde myndigheterna att inte göra ekonomiska inskränkningar och valde då bort att samma 

pengar skulle kunna gå till norska krigsflyktingar.  

4.4.3 Föreningen sponsrade svenska förvaret 

Från det första sammanträdet för år 1944 går det återigen se att andra världskriget 

påverkade föreningslivet inom Örgryte IS. På sammanträdet beslutades att Örgryte IS 

skulle sälja sina försvarsobligationer värda 1,000 kronor som förvarades hos svenska 

fotbollsförbundet.138 En obligation är ett räntebärande värdepapper som intygar att 

innehavaren hade lånat ut pengar till exempelvis staten.139 En försvarsobligation är således 

ett värdepapper som intygar att innehavaren hade lånat ut pengar till staten i syfte att de 

skulle kunna finansiera krigsberedskap. Det går genom noteringen slå fast att Örgryte IS 

lånade ut pengar till den svenska staten så att de kunde finansiera militära redskap. Staten 

ville få in pengar under kriget. Under den här tiden protesterade Örgryte IS mot ett förslag 

om att staten skulle höja beskattningen av idrottsarrangemang. Föreningen argumenterade 

att idrottsrörelsen var redan hårt ansatt och att förslaget skulle innebära slutet för en 

folkrörelse.140  

4.4.4 Sällskapet stöttar danska krigsflyktingar 
Från en notering ifrån styrelsemötesprotokollet för år 1944 framgår det att Örgryte IS 

stöttade de utsatta krigsflyktingarna från Danmark under kriget. Föreningen mottog 

nämligen en förfrågan från danska flyktingkolonin i Göteborg om att tio till femton danskar 

önskade inträde i föreningen för att de ville träna på Slottsskogsvallen som Örgryte IS hade 

                                                 
137 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 30 september 1943, § 75. 
138 Ibid. 26 januari 1944, § 139. 
139Nationalencyklopedin, obligation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/obligation(hämtad 
2018-05-10) 
140Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS.  21 februari 1945, § 12. 
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tillgång till. Styrelsen beslöt att danskarna skulle beviljas inträde i föreningen i en egen 

sektion och att Örgryte IS skulle sända en skrivelse till idrottsplatsstyrelsen om att 

danskarna skulle få ta emot fria inträdeskort till Slottsskogsvallen.141 

4.4.5 Idrottsplatsen var en fredad plats 
Från finskt håll så kom en förfrågan om att föreningen skulle kunna ta emot en grupp finska 

brottare som skulle kunna tävla mot Örgryte IS i Göteborg eller annan ort i Västsverige. I 

samband med detta så lyftes också förslag om att bjuda in ryska brottare. Detta bara några 

månader efter att Finland och Sovjetunionen befunnit sig i krig med varandra.142 I 

slutändan blev det inget brottararrangemang mellan svenska, ryska och finska brottare då 

det inte gick att få representanter ifrån Ryssland.143 Det hela slutade med två arrangemang 

mellan finska och svenska brottare. Första mötet ägde rum i Sverige i januari år 1946 och 

andra mötet ägde rum i Finland i februari samma år.144 Det som är värt att vidare diskutera 

angående dessa noteringar i styrelsemötesprotokollen är finnarnas och ryssarnas relation 

efter kriget. Trots att Sovjetunionen och Finland månader tidigare befunnit sig i krig med 

varandra så bjuds idrottsmän från de båda länderna in till Sverige för ett gemensamt 

arrangemang att utöva idrott. Detta visar på att idrotten kunde användas som ett sätt att 

läka skadade relationer. Att samlas på en neutral plats och utöva idrott kunde vara ett försök 

att stärka skadade band. Idrottsmännen förenas i deras hängivenhet till idrotten men 

påverkas som alla andra av nationskrig.  

4.4.6 Nazistanklagelser gentemot föreningsmedlemmar 
Den 31 juli 1945 fattade styrelsen för Örgryte IS ett beslut om att fotbollslaget skulle möta 

norska Lyn i Göteborg den 22 augusti samma år. Föreningarna hade kommit överens om 

de ekonomiska detaljerna och det norska lagets uppehälle. Dessutom hade det beslutats om 

att en returmatch skulle äga rum i Oslo år 1946.145 Matchen i Göteborg fick dock ett tråkigt 

efterspel med bråk. Detta på grund av uppgifter som publicerats i norska Arbeidertidningen 

samma dag, alltså 22 augusti år 1945. I en artikel gick författaren till angrepp mot Örgryte 

IS och anklagade föreningen för att ha nazister i föreningen. Arbeidertidningens uppgifter 

vidarebefordrats till Arbeiderbladet, en annan norsk tidning. Efter detta genomför 

Arbeiderbladet en intervju med en medlem ur Gårda BK, nämligen Erik Almqvist som 

befann sig i Oslo vid tillfället.  Gårda BK är en rival till Örgryte IS och enligt 

                                                 
141 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 5 april 1944, § 39. 
142 Ibid. 28 mars 1945, § 31. 
143 Ibid. 13 september 1945, § 107. 
144 Ibid. 31 oktober 1945, § 119. 
145 Ibid. 31 juli 1945, § 68. 
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styrelsemötesprotokollet hade Erik Almqvist gjort sitt yttersta i intervjun för att försöka 

svartmåla Örgryte IS. Nyheten om att det i föreningen fanns nazistsympatisörer spred sig 

och togs upp i andra norska tidningar. Efter detta medverkade Harry Hjörne som var 

ordförande i Örgryte IS och chefredaktör för Göteborgs-Posten vid tillfället till att 

återupprätta föreningens rykte och att få bort nazistanklagelserna. I en artikel som 

publicerades i såväl Göteborgspressen som i Oslopressen gjorde han sitt yttersta för att 

tona ner anklagelserna. Efter att artikeln publicerats så drar Arbeiderbladet tillbaka sina 

anklagelser mot föreningen. Även andra norska tidningar skall ha gett Örgryte IS full 

upprättelse. Svenska fotbollsförbundet meddelades och de godkände de vidtagna 

åtgärderna från föreningen. 146 Ett par månader efter stökigheterna på Ullevi den 22 augusti 

år 1945 rapporterade styrelsemedlemmen Erik Svensson på ett styrelsemöte att Örgryte IS 

fått full upprättelse inför norska fotbollsmyndigheter för de anklagelser som riktats mot 

föreningen i norsk press. Rapporten avslutades med att norska Lyn skulle trots allt som 

skett inbjuda Örgryte IS till en internationell fotbollstävling på våren 1946.147 

4.4.7 Sammanfattning  
Andra världskriget påverkade föreningsarbetet inom Örgryte IS på olika sätt. I 

delundersökningen har det gått att läsa om hur brottare i föreningen blev inkallade till 

militären vilket påverkade ett brottararrangemang som föreningen planerat. Detta är ett 

exempel på hur föreningen påverkades av att medlemmar kunde bli inkallade och att det 

kunde påverka föreningen ekonomiskt. Det har också visat sig att föreningen ordnade 

friidrott med militära inslag under kriget.  Vidare har det också visat sig att Örgryte IS 

innehade så kallade försvarsobligationer under kriget som var ett sätt för föreningen att 

sponsra den svenska militären ekonomiskt.  Styrelsemötesprotokollen vittnar också om att 

Örgryte IS stöttade både norska och danska krigsflyktingar under kriget på olika sätt. Ett 

idrottsarrangemang anordnades till fördel för norska flyktingar som genererade 4,400 

kronor. Danska krigsflyktingar beviljades inträde i föreningen i en egen sektion så att de 

kunde utöva idrott i Göteborg. Delundersökningen har visat att det gjordes försök i slutet 

av andra världskriget från Örgryte IS att stå värd för en samling av svenska, finska och 

ryska brottare trots att Finland och Sovjetunionen befunnit sig i krig bara månader tidigare. 

I efterspelet av andra världskriget riktades nazistanklagelser mot Örgryte IS i norsk press 

vilket fick som konsekvens att det blev stökigt efter en fotbollsmatch mellan Örgryte IS 

                                                 
146 Styrelsemötesprotokoll Örgryte IS. 13 september 1945, § 96. 
147 Ibid. 31 oktober 1945, § 118. 
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och norska Lyn. Till sist drogs anklagelserna om att det skulle ha funnits 

nazistsympatisörer inom Örgryte IS tillbaka i norsk press efter att ordförande Harry Hjörne 

använt sina kontakter inom media. 

5. Analys 

Analysen är indelad i fyra delkapitel utifrån frågeställningarna och de följer den tidigare 

ordningen. Delkapitlen är (5.1) analys rörande Örgryte IS organisation och styrning, (5.2) 

analys rörande Örgryte IS förhållande till kvinnor, samhällsklasser och politiska grupper, 

(5.3) analys rörande avvägningen mellan ekonomi, sportslighet och demokratiskt innehåll, 

(5.4) analys rörande andra världskrigets påverkan på Örgryte IS. Varje delkapitel tar sin 

utgångspunkt i både den tidigare forskningen men också i det som undersökningen har 

visat. I analyskapitlet skall dessa två beståndsdelar sammanställas. 

5.1 Analys rörande Örgryte IS organisation och styrning 

Daniel Alsarve presenterade en teori om att flera lokalföreningar accepterade en 

dominerande ledare, en patriark. Detta fick som effekt att det demokratiska innehållet i 

föreningarna uteblev eller marginaliserades. Föreliggande studie av Örgryte IS har visat 

att det fanns en tydlig makthierarki inom föreningen som var starkt centralstyrd under vissa 

delar av tidsperioden. Örgryte IS styrning kännetecknas av den enskilt starka ledaren Harry 

Hjörne och resultatet av studien kring föreningen stämmer väl in på vad Alsarve tidigare 

har redogjort för. Även om Harry Hjörnes styrning av Örgryte IS kan liknas en patriarks 

styrning så finns också en annan aspekt som är viktig att lyfta. Harry Hjörne räddade mer 

eller mindre föreningen från ekonomisk konkurs då han personligen gick in med 

ekonomiska bidrag men även gick i god för flera lån som var avgörande för verksamhetens 

fortlevnad.  Ur ett visst perspektiv går det hävda att Harry Hjörne köpte sig inflytande 

genom sina ekonomiska bidrag och sin insats som borgensman vid banklån. Mycket av 

föreningsarbetet utgick från Hjörne, troligtvis på grund av att det fanns en 

tacksamhetsskuld från föreningsmedlemmar gentemot Hjörne efter hans arbete och 

ekonomiska uppoffringar till föreningen. Maktrollen som Hjörne innehade innebar att han 

dels hade en auktoritär roll på styrelsemöten men också att han var föreningens 

problemlösare och överhuvud. När olika sektioner hamnade i konflikt var det den 

auktoritära patriarken Harry Hjörne som föreningsmedlemmarna vände sig till, detta för 

att han skulle medla och lösa stridigheten. Föreningens organisering av olika sektioner 

skapade förutsättningar för risken att göra intrång på varandras verksamhetsområden men 
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skapade också förutsättningar för att leda föreningen. Föreningens organisation förutsatte 

att det fanns en tydlig hierarki med ledande personer som kunde avgöra vad som var bäst 

beslut att fatta i olika frågor. En förening som enbart styrts utifrån de olika sektionernas 

vilja riskerade att slita sönder föreningen och splittra den. Det auktoritära ledarskapet 

möjliggjorde föreningens fortsatta samverkan. Samtidigt skall det poängteras att 

föreningens olika sektioner gavs större självbestämmande åren 1952 och 1953. 

Anledningen till det ökade självbestämmandet i de olika sektionerna var att föreningen 

ville föra fotbollslaget till den svenska toppen igen. Friidrottssektionen ville inte stävja 

fotbollens utveckling. De var beredda att kompromissa med dess ekonomiska möjligheter 

för att gynna fotbollssektionen. Berodde detta på att friidrottsektionen önskade mer 

självbestämmande i skuggan av en dominant huvudstyrelse och auktoritär ledare eller 

berodde det på en rädsla som fanns inom friidrottsektionen om att fotbollssektionen skulle 

begära utträde ur Örgryte IS. Under stora delar av 1940- och 1950-talet möjliggjordes 

resterande föreningens verksamhet genom fotbollssektionens ekonomiska profit.  

Förändringen i maktstrukturen åren 1952 och 1953 innebar framförallt två saker. Makten 

förflyttades närmare gräsrötterna till de olika sektionerna som på ett tydligare sätt hade en 

koppling till den specifika idrottens medlemmar och intresserade. Undersökningen har 

visat att förändringen vidare innebar att gemenskapen inom föreningen minskade då de 

olika sektionerna hade mindre med varandra att göra. En slutsats som går att dra utifrån 

detta är att föreningens gemenskap var som starkast när det fanns en enskild auktoritär 

ledare. Svårigheten att befästa det demokratiska idealet i föreningsstyret är långt mer 

komplext än slutsatsen om att det fanns enskilda individer som var motsträviga inom 

föreningen.  Oro för sönderfall och splittring genom bristande gemenskap kan mycket väl 

vara en förklaring till motståndet mot det föreningsdemokratiska idealet. Undersökningen 

av Örgryte IS styre åren 1943–1960 har visat att styret inom föreningen inte var särskilt 

demokratiskt. Styret kännetecknas mer av drag som många förknippar med diktaturer.  

Flergrensidealet som Torbjörn Andersson framhäver som det normativa i Sverige vad 

gäller föreningsarbetet stämmer också in på Örgryte IS struktur och organisation. 

Föreningen kunde erbjuda ett brett urval av olika idrotter tack vare att det fanns olika 

sektioner och idrotter representerade i föreningen. Samtidigt förutsatte det att några 

enskilda idrotter tog ett större ekonomiskt ansvar för föreningen. Utan vissa idrotter så 

hade inte andra kunnat utövas eftersom de konstant kostade mer pengar än vad de 

genererade. Samtidigt bör det kommas ihåg att satsningarna på så kallade marginaliserade 
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idrotter inte hade möjliggjorts utan ekonomiska bidrag från populärare idrotter. Det går att 

skönja en samstämmighet mellan välfärdssamhället och föreningsarbetet i olika 

idrottsklubbar i Sverige, bland andra Örgryte IS. Inom föreningen tog vissa idrotter ett 

större ekonomiskt ansvar än andra i utbyte mot ett löfte om att föreningen skulle göra 

detsamma för dem om det krävdes. Välfärdssamhället är uppbyggt av samma principer 

som innebär att vissa tar ett större ekonomiskt ansvar än andra i utbyte mot tryggheten att 

samhället stöttar individen när den är i behov av det. Föreningar med flergrensidrottande 

som Örgryte IS går att beskriva som ett välfärdssamhälle i miniatyr. Samtidens ideologiska 

ideal om sammanhållning och solidaritet tog sitt utryck i föreningsarbetet i Örgryte IS. Det 

kanske var därför det var viktigt för svenska fotbollsförbundet att framhäva vikten av det 

demokratiska idealet som Alsarve tidigare har redogjort för.  

Avslutningsvis kan det framhävas att fotbollens brist på framgångar möjliggjorde ett 

auktoritärt styre i föreningen. Detta på grund av föreningens behov av att personer som 

Harry Hjörne köpte sig inflytande i föreningen och samtidigt säkerställde föreningens 

fortlevnad ekonomiskt.  Minskade ekonomiska intäkter inom framförallt fotbollssektionen 

skapade beroendet av ekonomiska bidrag från bland andra Harry Hjörne och Svenska 

Dagbladet. Samtidigt var det de bristande resultaten inom fotbollssektionen som stärkte de 

olika sektionernas makt. Det faller sig ganska naturligt att en maktordning förändras ifall 

de styrande inte kan uppvisa positiva resultat av sitt ledarskap. Harry Hjörnes oförmåga att 

visa upp en positiv utveckling inom framförallt fotbollssektionen ledde till att föreningens 

huvudstyrelses makt minskade till förmån till de olika sektionerna. I slutet av Harry 

Hjörnes tid som ordförande minskade hans makt och mycket av bestämmandet överläts till 

de olika sektionerna. Däremot avgick han inte som ordförande förens föreningens 

fotbollslag åter spelade i allsvenskan. Var detta ett tecken på att han var fast besluten om 

att föra Örgryte IS åter till allsvenskan?  

5.2 Analys rörande Örgryte IS förhållande till kvinnor, samhällsklasser och 
politiska grupper 

Ur en demokratisk synpunkt är kvinnors deltagande avgörande för om en förening kan 

kallas för demokratisk. Detta på grund av att en demokrati möjliggör alla människors lika 

förutsättningar att integreras i och styra arbetet. Studien av Örgryte IS har visat att 

föreningen inte arbetade med att integrera kvinnor i arbetet i lika hög utsträckning som 

män. Torbjörn Andersson har tidigare pekat på att damfotbollen i Sverige var motarbetad 

av etablissemanget, Örgryte IS tycks inte vara något undantag i frågan. Frågan om 
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damfotboll kommer inte på tal under styrelsemötena i Örgryte IS åren 1943–1960. Detta 

behöver nödvändigtvis inte innebära att damfotbollen inom föreningen var motarbetad av 

styrelsen. Det kan innebära att det inom den rådande genusordning som upprätthölls av 

både kvinnor och män inte var tänkbart med kvinnor som var aktiva inom fotboll. Det kan 

därför hävdas att det inte var föreningen i sig som var odemokratisk utan snarare att hela 

genusordningen var odemokratisk med utgångspunkt i nutida föreställningar om vad 

demokrati innebär. Ett exempel på hur självklar den här frågan tycktes vara för styrelsen 

var när frågan om uppstartandet av ungdomsfotboll kommer upp på styrelsens dagordning. 

Uppfattningen inom styrelsen tycks varit så generell att ingen person inom ledningen fick 

för sig att föreslå att föreningen skulle starta upp en sektion för flickfotboll. När det talas 

om ungdomsfotboll i föreningen åren 1943–1960 avses egentligen pojklagsfotboll. 

Införandet av ett flicklag i fotboll skedde utanför undersökningsperioden nämligen år 

2007. I föreningens jubileumsbok från år 1962 återfanns en skrivelse om att kvinnor skulle 

få ägna sig åt idrotter som var lämpliga för dem. Skrivelsen i jubileumsboken stärker 

uppfattningen om att rådande kultur innebar ett exkluderade av kvinnor ur vissa idrotter. 

Ett exempel på en idrott som ansågs lämplig för kvinnor att ägna sig var bland annat 

badminton.  Ur styrelsemötesprotokollen framgår det att det var kring badmintonsektionen 

som det oftast var tvister om att sektionen skulle kunna uppvisa både ekonomiska och 

sportsliga framgångar. När det kommer till andra sektioner var detta inte lika vanligt. Till 

slut erbjuder Örgryte IS badmintonsektionen pengar mot att de gick med på att lämna 

föreningen trots sportsliga framgångar på framförallt damsidan. Utifrån rådande 

genusordning som tidigare har berörts går det spekulera i om badmintonsektionen fått 

lämna föreningen om det var ett manligt dominerat område där föreningen hade haft 

framgångar på herrsidan. Detta utifrån att exempelvis den manligt dominerade idrotten, 

fotboll, gav större ekonomiska intäkter. Vidare exempel på den rådande mansdominerade 

kulturen som idrottsområdet varit återfinns i samhanget om insamlingen av pengar till Leif 

Ekströms änka. Det första som är uppseendeväckande med den här insamlingen är att Leif 

Ekströms änka som pengarna var avsedda för, inte omnämns vid namn. Läsaren får reda 

på att hon var i första hand änka till Leif Ekström och det framgår inte att hon hade ett eget 

namn. Det som vidare är uppseendeväckande med insamlingen är att pengarna som samlats 

ihop disponeras av föreningens styrelse och inte betalades ut vid ett och samma tillfälle. 

Det leder onekligen till frågan om varför styrelsen beslutade över dessa pengar och varför 

de inte betalade ut pengarna vid ett och samma tillfälle. Frågan om det fanns människor 
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som inte ansåg att hon skulle klara av att hantera ett större belopp pengar vid ett och samma 

tillfälle skall lämnas därhän. 

Vidare har undersökningen visat att det funnits kopplingar mellan föreningen och grupper 

på den politiska högerskalan. Att det funnits sponsring från Svenska Dagbladet som är en 

tidning med konservativ hållning står klart när styrelseprotokollen från början av 1950-

talet studerats. Vidare har det gjorts politiska kopplingar till föreningen. Harry Hjörne som 

var ordförande i Örgryte IS åren 1942–1958 var dessutom chefredaktör för tidningen 

Göteborgs-Posten som har en liberal hållning. Hjörne var dessutom politiskt engagerad i 

folkpartiet år 1951 vilket stärker uppfattningen om att det funnits borgerliga sympatier 

inom Örgryte IS styrelse. Föreningens omdiskuterade koppling till överklassen i Göteborg 

skulle kunna bero på dessa samlade företeelser. Det skulle kunna röra sig om tillfälligheter 

att det finns kopplingar mellan Örgryte IS och den politiska högern men det som går mot 

det påståendet är att inga liknande kopplingar till den politiska vänstern har framgått lika 

tydligt. Det enda tillfället som kopplingar kan göras mellan Örgryte IS och grupper på den 

politiska vänsterskalan är när de båda norska tidningarna Arbeidertidningen och 

Arbeiderbladet omnämns. Undersökningen har visat på att det funnits nästan en ömsesidig 

fientlig inställning mellan föreningen och dessa tidningar då tidningarna riktade 

nazistanklagelser mot Örgryte IS.  

Lennart K Persson har tidigare lyft idrottspressens rapportering som en av de betydelsefulla 

orsakerna till rivaliteten mellan IFK Göteborg och Örgryte IS. Rivaliteten ledde i sin tur 

till att föreningen sporrade varandra till nya höjder av framgång. Med bakgrund av 

förståelsen av idrottspressens betydelse för föreningen är det angeläget att framhäva de 

kopplingar som funnits mellan media och Örgryte IS. Huvudstyrelsen i föreningen 

framhävde vid ett tillfälle vikten av en god relation till media. Vid detta tillfälle gavs 

journalister också fribiljetter till föreningens arrangemang och brottningssektionen fick 

reprimand av huvudstyrelsen för hur dåligt de skött kontakterna med media. Att Örgryte 

sponsras av Svenska Dagbladet visar att det funnits ett samspel mellan föreningen och 

media.  Att Harry Hjörne var både chefredaktör för Göteborgs största morgontidning och 

samtidigt ordförande för Örgryte IS stärker den här uppfattningen. Att det mediala 

inflytandet var betydelsefullt för föreningen råder det inga tvivel och det mediala 

inflytandet tycks ha gynnat föreningen vid olika tillfällen på olika sätt vilket 

undersökningen visat. 
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5.3 Analys rörande avvägningen mellan ekonomi, sportslighet och demokratiskt 
innehåll 

Daniel Alsarve presenterade resonemang om att ekonomi påverkade både det sportsliga 

såväl som det demokratiska innehållet i olika föreningar. Undersökningen har visat att 

Örgryte IS ekonomiska förutsättningar påverkade föreningsarbetet. De bristande 

ekonomiska förutsättningarna möjliggjorde ett auktoritärt styre. Resultatet går i linje med 

Alsarves teoretiska resonemang om hur de ekonomiska möjligheterna skapade 

förutsättningar för det föreningsdemokratiska innehållet. Den ekonomiska ställningen i 

föreningen var avgörande för hur beroende föreningen var av finansieringen utifrån. Harry 

Hjörnes personliga bidrag till Örgryte IS och hans roll som borgensman vid föreningens 

lån är exempel på hur föreningens ekonomi var beroende av yttre finansiering. I ett idealt 

läge där den ekonomiska situationen sett annorlunda ut hade föreningen inte varit beroende 

av yttre finansiering och heller inte stått i tacksamhetsskuld till personen bakom 

finansieringen. Att föreningen höjde priset för ständigt ledamotskap vid föreningens 

sammanträde visar på att inflytande i föreningen förutsatte en god ekonomi vilket även 

Harry Hjörnes auktoritära roll i föreningen tyder på. Det demokratiska idealet för 

föreningarna kom framförallt från riksidrottsförbundet som Alsarve tidigare presenterat. 

Idealet att eftersträva en demokratisk styrning i kombination med strävan efter ekonomisk 

stabilitet och sportsliga framgångar skapade avvägningar. Ett exempel på det var när 

Örgryte IS styrelse fick ta ställning till om de skulle satsa på idrotter som genererade mest 

intäkter eller de idrotter som föreningen hade störst framgångar inom. Studien av Örgryte 

IS har visat att det funnits en avvägning inom föreningen mellan ett demokratiskt innehåll, 

sportsliga framgångar och ekonomisk stabilitet. Det föreningsdemokratiska idealet såväl 

som de sportsliga framgångarna blev lidande när föreningen eftersökte ekonomisk 

stabilitet. De sportsliga möjligheterna att genomföra olika resor eller arrangemang 

påverkades av en ansträngd ekonomi och därmed minskade det sportsliga utbudet i brist 

på finansiering. Att inte satsa lika mycket pengar på alla idrotter kan vara försåtligt då alla 

idrotter inte genererade lika inkomster. De satsade mer på fotbollen då detta potentiellt 

skulle generera mer pengar åt hela föreningen i framtiden. 

Även om bristen på pengar skapade förutsättningar för ett auktoritärt styre innebar den 

rådande ekonomiska situationen att gemenskapen i föreningen delades upp. Sambandet 

som Alsarve påpekat mellan ekonomiska förutsättningar, föreningsdemokrati och 

sportsliga framgångar är tydligt vad gäller omständigheterna kring Örgryte IS. Samtidigt 
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tycks vissa förklaringar till föreningens styrning återfinnas i dåvarande tradition. En stark 

ekonomi tycks inte av sig självt skapat förutsättningar för ökad föreningsdemokrati. Ett 

exempel återfinns i Erik Svenssons ledarskap från år 1958 som kännetecknades av ökad 

centralstyrning och en återgång till ett mer auktoritärt styre som stod i kontrast till Harry 

Hjörnes avslutande tid som ordförande. Den avslutande perioden av Harry Hjörnes 

ledarskap kännetecknades av ökad sektionsstyrning och decentraliseringsstyrning vilket 

tidigare berörts i undersökningen. Det fanns ett större medbestämmande under 

tidsperioden 1952–1958 än tidsperioden 1958–1960 trots att föreningens ekonomiska 

förutsättningar var mer gynnsamma under den senare tidsperioden. Den stärkta ekonomin 

kan i sig varit en anledning till att föreningens huvudstyrelse ville knyta till sig mer makt. 

Ett medbestämmandeprojekt var möjligtvis lättare att införa under en period då ekonomin 

var dålig och det inte fanns lika mycket pengar att förlora. 

Metaforen som tidigare använts om att flergrensföreningar som Örgryte IS kan liknas vid 

en välfärdsstat är intressant att diskutera utifrån föreningens ekonomiska förutsättningar. 

Ur det perspektivet var inte alla idrottsgrenar lika viktiga eftersom vissa idrotter genererade 

mer pengar till sällskapet. Alsarves resonemang om att det sportsliga påverkades av 

ekonomin stämmer in på hur förhållandet kring Örgryte IS såg ut. Det finns bevis att hävda 

att fotbollssporten möjliggjorde fortsatt idrottande av andra idrotter. Fotbollssporten var 

den enda idrotten som under hela undersökningsperioden genererade ekonomiska intäkter. 

Utan fotbollssektionens inkomster hade det inte varit möjligt att utöva exempelvis friidrott, 

brottning eller bowling i samma utsträckning som det gjordes. Fotbollssektionens lojalitet 

mot och ovilja att bryta med resterande del av föreningen tycks förvånande. Det skulle 

kunna vara så att uppfattningen om att stötta grupper med sämre förutsättningar var så 

självklar och djupt rotad inom föreningen att inget sådant förslag någon gång kom på tal. 

Detta är en uppfattning som i så fall skulle kunna vara inspirerad av folkhemmets och 

välfärdssamhällets principer. 

5.4. Analys rörande andra världskrigets påverkan på Örgryte IS 

Resultatet av undersökningen har visat att andra världskriget innebar ekonomiska 

påfrestningar för Örgryte IS. I enighet med vad Daniel Alsarve tidigare har poängteranat 

gällande Örebro SK och lokalpolitikernas bristande intresse att under kriget satsa på 

idrottsrörelsen verkar också stämma väl in på omständigheterna kring Örgryte IS.  Den 

höjda beskattningen av nöjeslivet och oviljan att genomföra skattelättnader i välgörande 
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ändamål tyder på att svenska myndigheter hade andra prioriteringar under kriget. Alsarve 

har presenterat ett resonemang om att de lokala politikernas möjligheter och vilja att satsa 

på idrottsrörelsen i Örebro förändrades efter kriget.  Utifrån det använda materialet har inte 

samma sak kunnat slås fast när det gäller Örgryte IS. Källmaterialet behöver kompletteras 

med annat material för att undersöka eventuella förändringar i lokalpolitikernas attityd 

gentemot Örgryte IS efter kriget.  Det finns inte stöd att hävda att andra världskriget 

förändrade lokalpolitikers inställning till idrott utifrån undersökningen av Örgryte IS 

styrelsemötesprotokoll. Däremot finns det stöd till att hävda att idrottslivet inte var 

prioriterat under kriget av lokalpolitiker. Det går till och med att skönja spår av en attityd 

om att ett rikt nöjesliv till viss del skulle behöva avstås tills kriget var över. Förslaget att 

höja skatten på idrottsarrangemang sände ett budskap om att vissa uppoffringar av 

idrottsrörelsens möjligheter var nödvändiga under kriget. Örgryte IS styrelses protester 

mot den skatten visar spår av en politisk konflikt som fanns mellan de som önskade en 

stark idrottsrörelse och de som önskade prioritera annat.   

Att föreningen anordnade friidrott med militära inslag skulle kunna vara ett försök från 

föreningen att visa sin roll inför ett eventuellt kommande krig. Idrottsrörelsens roll att 

fostra och skapa folkhälsa till välfärdsstatens invånare är något som bland andra Alsarve 

pekat på tidigare. Att argumentera att folkhälsan också kunde spela en stor roll för 

utgången av ett potentiellt krig är något som föreningarna kunde använda i sin 

argumentation mot skattehöjning av nöjeslivet. Det ekonomiska läget påverkade 

föreningens möjligheter att inneha försvarsobligationer vilka föreningen fick sälja år 1943. 

Försvarsobligationerna är ett bevis på Örgryte IS vilja att sponsra det svenska försvaret 

under kriget. 

Undersökningen har visat spår av en ovilja att stötta norska krigsflyktingar från svenska 

myndigheterna under kriget. När Örgryte IS försökte få till skattelättnad av de intäkter som 

kommit från ett insamlingsarrangemang till förmån för norska krigsflyktingar avslogs det 

förslaget av svenska myndigheterna. Händelsen visar dels spår av en medkänsla från 

Örgryte IS med de norska krigsflyktingarna. Medkänslan tycks inte ha delats fullt ut av de 

svenska myndigheterna. Idrottens funktion att skapa relationer mellan människor och 

skapa förutsättningar för medkänsla för andra människor har visat sig bland annat i 

föreningens förhållningssätt gentemot de norska krigsflyktingarna.  Föreningens försök att 
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stärka banden mellan svenskar, finnar och ryssar efter andra världskriget är vidare ett 

exempel på hur idrott kan användas för att skapa relationer och vänskap. 

Slutligen har undersökningen visat ett exempel på medias dåvarande inflytande i 

samhället. Nazistanklagelserna mot Örgryte IS som byggde på en intervju med en 

lokalrival till föreningen fick enorm spridning. Händelsen är ett exempel på hur snabbt en 

nyhet kunde få spridning och ledda till bråk, som i det här fallet.  Vidare ett exempel på 

medias betydelse är hur ordförande Harry Hjörne kunde använda sitt inflytande i media för 

att undergräva ryktena. Detta visar i enighet med vad Lennart K Persson redan konstaterat 

att det var av största vikt att idrottsföreningarna hade ett positivt förhållande till 

idrottspressen eftersom de utgjorde en av de viktigaste komponenterna till att nå sportsliga 

framgångar. 

6. Avslutande reflektion 

Undersökningen av styrelsemötesprotokollen visade sig ge svar på frågor som inte fanns 

före uppsatsarbete. Samtidigt uteblev svar på frågor som förväntades kunnat besvaras.  Min 

förväntning var inte att kunna följa styrelsens och de olika sektionernas maktkamp på ett 

sådant påtagligt sätt. Att det funnits en rivalitet inom föreningen var något som förvånade 

mig då det förväntades okomplicerad sammanhållning. Istället återfanns en komplicerad 

samhörighet mellan sammanhållning och rivalitet. Det var inte väntat att detta område av 

undersökningen skulle visa sig i styrelseprotokollet.  

Undersökningen skapade vidare frågeställningar om ett tomrum som finns i den tidigare 

forskningen. Materialet som använts i uppsatsen bör användas i framtiden då det var så 

pass omfattande att det inte gick att presentera all information som framgått genom studien 

av det. Det var mindre bra att avgränsningarna fick bli alltför omfattande för att min 

personliga nyfikenhet skall vara tillfredsställd. Exempel på områden som inte nådde 

undersökningen är föreningens förhållande till idrottsrörelsen i Sverige och elitsatsningar 

på särskilda idrotter. Materialet hade också i framtiden kunnat kompletteras med ytterligare 

källmaterial som exempelvis tidningsartiklar. Det hade gått att undersöka hur tidningar 

rapporterade om olika händelser som framgick i studiet av styrelseprotokollen. Exempelvis 

hade det varit särskilt intressant att läsa artikeln om nazistanklagelserna mot Örgryte IS 

och också eftervarande artiklar som Harry Hjörne fick publicerade där han rentvådde 

föreningens anseende.  
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En studie av tidningsartiklar skulle kunna bringa vidare klarhet i hur relationen mellan 

klasstillhörighet och klubbtillhörighet under förra seklet i Göteborg förhöll sig. Känslan är 

att den här uppsatsen snuddar vid toppen av ett isberg. Det tycks funnits ett samband mellan 

klasstillhörighet, politisk tillhörighet och klubbtillhörighet i idrottsrörelsen i Göteborg 

under förra seklet. Idrottskampen i Göteborg tycks varit en klassrivalitet som kommer till 

utryck genom politisk sortering och demokratisk separation. Det skall tilläggas att 

idrottsföreningarnas primära syfte var att utöva idrott och eftersträva ekonomisk stabilitet. 

Demokratin var inte föreningarnas prioriterade fokus eftersom de inte var politiska 

rörelser. Kanske är det så att rivaliteten mellan olika samhällsskikt kom till utryck under 

relativt organiserade former genom idrottsarrangemang.  Det är värt att undersöka 

förhållandet mellan klasstillhörighet, segregation och klubbtillhörighet närmare i 

framtiden. Min uppfattning är att det behövs mer forskning på området om kraftmätningar 

mellan lokala samhällsskikt.  

Ifall det hypotetiskt utgås från att det fanns ett samband mellan klasstillhörighet och 

klubbtillhörighet är det befogat att ställa sig frågan hur detta såg ut och varför det fanns ett 

samband mellan dessa skilda delar av samhället? Troligtvis är identifikation med 

föreningen såväl som geografisk utgångspunkt viktiga faktorer när en person väljer att följa 

eller hålla på en förening. Ifall en förening har ett rykte om sig att vara en 

arbetarklassförening eller en överklassförening är detta troligtvis något som en person tog 

med i sina beräkningar när han eller hon valde förening att hålla på. Om en person anser 

sig tillhöra överklassen eller arbetarklassen var detta avgörande för om personen kunde 

identifiera sig med föreningen. En annan orsak som påverkat valet av vilken förening en 

person skulle hålla på är troligtvis den geografiska utgångspunkt som personen hade. Ifall 

en förening var starkare knuten till en geografisk plats var det troligtvis vanligare att 

personer därifrån sympatiserade med den föreningen. Identifikation och geografisk 

utgångspunkt är av dessa anledningar viktiga parametrar som helt klar är värda att 

undersöka närmare i framtiden. Vidare skulle det nutida förhållandet kunna undersökas 

närmare. När valet av vilken förening en person skall hålla på äger rum är föraningen att 

klassidentifikationen har blivit en mindre viktig faktor. Detta är naturligtvis personligt men 

troligtvis har arvsaspekten blivit viktigare.  Troligtvis går det tala om att människor ärver 

sin föreningsuppfattning från sina föräldrar i högre utsträckning och därmed är 

klasstillhörighet en mindre avgörande faktor idag då släktens klasstillhörighet kan ha 

förändrats med olika generationer. 
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