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1. Inledning 
Om vi utgår från de vanligt förekommande definitionerna av en folkrörelse blev 

idrottsrörelsen en sådan i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
1
 Den växte fram i 

några högre officerares, med Victor Balck i spetsen, tankar om en organisation som kunde 

mäta sig med den då dominerande inriktningen, gymnastiken. Den innefattar både en fast 

organisation men även en konservativ ideologisk bakgrund.
2
 Balck var i grunden militär, men 

arbetade åren 1872-1909 som lärare samt under de sista åren som rektor på Gymnastiska 

centralinstitutet. Han har även suttit som ledamot i den internationella olympiska kommittén 

samt varit en starkt bidragande faktor till de Nordiska spelen 1901-1926 samt OS i Sverige 

1912.
3
 Huruvida idrottsrörelsen har en distinkt ideologisk förankring är något som inte är helt 

fastställt och idrottshistorikern Jan Linderoth menar att idrottsrörelsen till skillnad mot andra 

folkrörelser saknar den tydliga ideologiska förankringen.
4
 Det finns en sanning i det Linderoth 

skriver, men i idrottsrörelsens framväxt går det att finna en ideologisk ståndpunkt. Historikern 

Torbjörn Andersson skriver i sin avhandling Kung Fotboll-Den svenska fotbollens 

kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950. (2002) om hur den ideologiska dominansen inom 

fotboll fortfarande låg i de borgerligas händer under 1920-talets början.
5
 

Den historiska forskningen kring idrottsrörelsen är en relativ ny disciplin vilket gör att det 

fortfarande finns väldigt mycket att undersöka, inte minst på det lokala planet.
6
 Jan Linderoth 

skriver att perioden efter andra världskriget är en period där det fortfarande finns många 

outforskade områden, inte minst på det lokala planet. Det största hindret är att när forskningen 

närmar sig modern tid, från andra världskrigets slut och framåt, finns det inte lika kompletta 

medlemsmatriklar och det är sällan yrkestitel står med.
7
 Även professor Johnny Wijk skriver 

att det som finns dokumenterat kring idrottsrörelsen under den senare delen av 1900-talet är 

betydlig mer sparsamt. Under mellankrigstiden förändrades synen på idrott och detta skapade 

ett vidare intresse, inte minst i städerna där idrotten fungerade som ett sätt för människorna att 

träffas.
8
 

Denna uppsats ämnar undersöka delar av idrottsrörelsen i Jönköping mellan 1950-1965. 

Undersökningen bygger på medlemskort samt verksamhetsberättelser från klubbarna 

Jönköping Södra Idrottsförening, KFUM Idrottsförening Jönköping samt IK Reif. 

Undersökningen inriktar sig på hur den sociala sammansättningen sett ut i de olika klubbarna, 

både bland medlemmar samt styrelse. Vidare undersöks hur styrelsens sociala 

sammansättning påverkat vilka samhällsklasser som funnits representerade bland 

medlemmarna. Med social sammansättning menas vilka yrkeskategorier som funnits 

representerade i de olika föreningarna. Min hypotes är att klubbarna lockat till sig medlemmar 

från specifika samhällsklasser och att det kommer förändras när Sverige efter andra 

                                                            
1 Linderoth, Jan. Från ”Sportfåneri” till massidrott. HLS Förlag: Stockholm, 1988, s.10.  
2 Pålbrant, Rolf. Arbetarrörelsen och idrotten 1919-1939. Almqvist & Wiksell International: Stockholm, 1977, 
s.14f. 
3 Linderoth, Jan. Viktor Balck. Nationalencyklopedin. 2015. http://www.ne.se/uppslagsverk/lång/viktor-balck 
[Hämtad 2015-09-16]. 
4 Linderoth, Jan. Från ”Sportfåneri” till massidrott, s.139. 
5 Andersson, Torbjörn. Kung fotboll-Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950. Brutus 
Östling Bokförlag Symposion, 2002, s.607. 
6 Gymnastik och idrottshögskolan. (2015). Idrottshistoria. 
http://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Idrottshistoria/. [Hämtad 2015-05-19]. 
7 Lindroth, Jan. Idrott mellan krigen. HLS Förlag: Stockholm, 1987, s.201. 
8 Wijk, Johnny. Idrott, krig och nationell gemenskap: Om riksmarscher, fältsport och Gunnar Hägg-feber. Brutus 
Östling Bokförlag Symposion: Stockholm/Stehag, 2005, s.15f. 
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världskriget går in i en mer gynnsam ekonomisk period. Uppsatsen undersöker även 

idrottsrörelsen ur ett genusperspektiv. Då främst utifrån frågan kring antalet kvinnor som varit 

medlemmar i föreningarna under undersökt period samt antalet kvinnor bland 

styrelseledamöterna. Mitt antagande är att även efter andra världskriget så är män starkt 

dominerade inom idrottsrörelsen, men att det succesivt blir fler kvinnor desto närmare modern 

tid undersökningsperioden infaller. 

2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur idrottsrörelsens sociala samt könsmässiga 

sammansättning förändrades i Jönköping mellan 1950-65. Detta genom att undersöka 

medlemskort samt verksamhetsberättelser från idrottsföreningarna Jönköping Södra 

Idrottsförening, KFUM Idrottsförening och IK Reif. 

Frågeställning 
1. Vilka yrkeskategorier är dominerande i föreningarna J-Södra, IK Reif och KFUM 

Idrottsförening under perioden 1950-1965?  

2. Vad går att urskilja i medlemmarnas klass under denna tidsperiod och hur skiljer sig 

detta mellan de olika föreningarna? 

3. Hur avspeglas styrelsens sociala sammansättning i klubbens sociala sammansättning? 

4. Vilken representation av kvinnor finns det i föreningarna och vilka förändringar går att 

se gällande antalet medlemmar som är kvinnor under perioden?  

3. Begreppsdiskussion 
Jan Linderoth skriver att idrott och idrottsrörelsen är något som i den offentliga debatten ofta 

behandlas som samma sak. När detta sker i det offentliga rummet så blir det inget större 

problem, men vid användandet av begreppen i en vetenskaplig uppsats är det viktigt att 

begreppen och dess innebörd används på ett korrekt sätt. Idrottsrörelsen är begreppet som 

används när det talas om idrott som en folkrörelse. För att det ska kunna kallas en folkrörelse 

krävs det att ett antal olika kriterier uppfylls. Några av dessa kriterier är som följer: rörelsen 

ska vara frivillig, självständig, varaktig, den ska vila på en ideologisk grund och det ska finnas 

en utbredd social spridning. Idrottsrörelsen uppfyller i stort sett alla dessa krav, men det finns 

olika uppfattning om hur stark ideologisk förankring rörelsen haft.
9
 Johan R. Norberg, 

historiker samt docent i idrottsvetenskap, gör definitionen av idrottsrörelsen utifrån ett samlat 

begrepp vilket inkluderar alla idrotter som tillhör den ideella samhällssektorn, den 

organiserade idrotten samt att det ska finnas en non-profit mot den rådande marknaden.
10

  

 

Folkrörelseforskaren Sven Lundqvist menar att det endast finns tre folkrörelser: 

arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen. Vidare menar han att de olika 

rörelserna har olika funktion för det nya samhället som växer fram i och med industrialisering 

samt urbanisering av Sverige.
11

 Rolf Pålbrant, fil.dr. i historia, menar även han att 

idrottsrörelsen bör ses som en rörelse, men att den skiljer sig jämfört med andra folkrörelser. 

Rörelsen är ur en ideologisk synvinkel konservativ.
12

 Att det finns delade meningar om 

huruvida definitionen bör se ut råder det inget tvivel om. Dock går det att fastställa utifrån 

ovan resonemang att idrottsrörelsen innefattas av någon form av organisation kring 

                                                            
9 Linderoth, Jan. Från ”Sportfåneri” till massidrott, s.9f. 
10 Norberg. R, Johan. Idrottens väg till folkhemmet: Studier i statlig idrottspolitik 1913-1970. Elanders 
Infologistic Väst: Mölndal, 2004, s.87. 
11 Lundqvist, Sven. Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920. Almqvist & Wiksell: Uppsala, 1977, s.26. 
12 Pålbrand, Rolf. Arbetarrörelsen och idrotten 1919-1939, s.14. 
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idrottsutövandet och att den varit på frivillig basis samt att det finns någon form av ideologisk 

förankring. Detta ger den legitimitet att kunna kallas en folkrörelse. 

 

Ofta är det idrottsrörelsen det refereras till när ordet idrott används. Idrott bör ses som ett 

överordnat begrepp vilket varit närvarande i alla civiliserade samhällen på ett eller annat sätt. 

Det går att lägga i samma kategorier som musik, teater, konst och religion. Idrottsrörelsen är 

sedan en del av begreppet.13 

 

Begreppet idrottsrörelse kan därför ses som en form av idrott under organiserade former. 

Johnny Wijk menar att begreppet är svårdefinierat på grund av vilka aktiviteter som 

innefattas. Vidare menar han att begreppet skiljer sig beroende på vart i världen du befinner 

dig eller utifrån olika forskningstraditioner. Ska någon distinkt skillnad inom forskningen 

hittas är det uppdelningen av idrott och sport. Begreppet ”sportifiering” har i forskningen 

använts för att beskriva högre tävlingsidrott. Även i Nationalencyklopedin finns det ingen 

tydlig definition av idrott mer än det som redan är skrivet. Förövrigt är texten på NE författad 

av Jan Linderoth.
14

 Detta visar på den faktiska dominans Linderoth har inom forskningen, 

även om mycket av det han skrivit är över trettio år gammalt. Det visar även på dess 

komplexitet då användandet av begreppet idrott kan syfta på väldigt många olika fenomen 

och aktiviteter beroende på vem som använder det. Johan R. Norberg menar att det är 

problematiskt att ge begreppet idrott en precis definition. Det är svårt att bestämma vad som 

ska innefattas i begreppet och vid en alltför precis definition kommer vissa idrottsliga 

aktiviteter att uteslutas så som jogging eller styrketräning på gym. Han menar på att begreppet 

är något som förändras i takt med historien och innebörden förändras över tid. Det finns även 

en politisk laddning i begreppet då många organisationer inom idrottsrörelsen försökt 

använda sig av det för att få bidrag från staten. Därför fastställer R. Norberg att begreppet 

idrott bör ses som något som hela tiden står i förändring.
15

 I denna uppsats kommer främst 

begreppet idrottsrörelse att användas men i referenslitteraturen kan även uttrycket idrott dyka 

upp, därav klargörandet i vad som är vad. Idrottsrörelsen är, precis som alla folkrörelser, ett 

relativt nytt fenomen vilket endast funnits lite mer än hundra år.  

 

I uppsatsen används begreppet borgerlig. Under 1800-talet och 1900-talet innefattade 

begreppet borgerlighet allt från kapitalägare till en bred medelklass vilken inkluderade de som 

hade de bättre ekonomiskt ställt i samhället. Borgerligheten som växte fram kom även att 

skapa en borgerlig kultur vilken hade en ny människosyn samt att vikten av ordning och reda i 

vardagen framhölls. Individ och person var starkt förknippade med ett personligt ansvar. Den 

borgerliga människan skulle vara kulturell, kunna skilja på förnuft och känslor samt veta 

skillnaden mellan det privata och offentliga. Vikten av att hushålla med kropp, känslor, 

pengar och tid är viktigt inom borgerligheten.
16

 Termen borgare kom från början att syfta på 

de allra mest förmögna, men har i tysk tradition innefattat de som äger egendom, de som har 

en viss utbildning, lägre köpmän och senare även tjänstemän. Under 1900-talet kom termen 

borgare att beteckna många av de grupper som inte tillhörde arbetarklassen.
17

 Således syftar 

inte borgerlig samt borgerlig ideologi i uppsatsen på politik utan den borgerliga kultur och 

människosyn som vuxit fram.  

                                                            
13 Linderoth, Jan. Från ”Sportfåneri” till massidrott, s.10. 
14 Wijk, Johnny. Idrott, krig och nationell gemenskap: Om riksmarscher, fältsport och Gunnar Hägg-feber, s.20f. 
15 Norberg. R, .Johan. Idrottens väg till folkhemmet: Studier i statlig idrottspolitik 1913-1970, s.26. 
16 Löfgren, Orvar. Nationalencylopedin.2016. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/borgerlighet 
[Hämtad 2016-01-25] 
17 Edgren, Lars. Nationalencylopedin.2016. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/borgare [Hämtad 
2016-01-25] 
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Folkhemmet är en term som statsministern Per Albin Hansson(1885-1946) använde för att 

beskriva den samhällsförändring som socialdemokraterna ville genomföra. Ekonomiska och 

andra förändringar i samhället skulle skapa ett mer jämställt samhälle.
18

 Johan R. Norberg 

skriver om hur det efter andra världskriget går att se en ny utveckling i det svenska samhället. 

Det blev en ekonomisk högkonjunktur och levnadsstandarden i landet ökade. 

Socialdemokraterna dominerade den politiska scenen och genomförde, med stöd av de 

borgerliga partierna, en rad sociopolitiska reformer för att stärka det svenska 

välfärdssamhället. Detta medförde att medborgarna fick mer fritid och idrottsrörelsen 

fortsatte att expandera. Även relationen mellan politiken och idrottsrörelsen förändrades. I 

takt med att den nya folkhemspolitiken etablerades blev även idrottsrörelsen en naturlig del 

av densamma och debatten skiftade till att se fördelarna med idrotten.
19

 Under 1930-talet 

lades grunden för folkhemmet och även att idrottsrörelsen skulle bli en viktig del av den. Den 

”svenska modellen” som kan kopplas samman med ökat samarbete mellan staten och 

frivillighetsorganisationer gjorde att även idrottsrörelsen fick en positiv utveckling. De 

statliga anslagen till olika idrottsorganisationer ökade, fler anläggningar byggdes och olika 

organisationer kopplade till idrottsverksamhet fick ökat stöd.
20

 Wijk skriver om hur det i 

idrottsrörelsen fanns en samhällsideologi och att den var starkt kopplad till 

samhällsförändringarna samt folkhemsideologin.
21

 I och med andra världskriget kunde 

politikerna lättare enas över blockgränserna för en gemensam politik.
22

 Således går det att 

konstatera att idrottsrörelsen stora genombrott gick hand i hand med den statliga tankarna om 

den ”svenska modellen” samt folkhemmet. Perioden som denna uppsats undersöker är då 

folkhemstanken träder i full kraft och således borde även de undersökta föreningarna ha 

påverkats av de satsningar som skulle jämna ut skillnader i samhället.  

 

I denna uppsats kommer begreppet kvinnoidrott att beröras. Det skulle kunna betraktas som 

kontroversiellt att dela upp idrott och kvinnoidrott, men faktum kvarstår att tyvärr är det så att 

under stora delar av idrottsrörelsens framväxt har en uppdelning mellan de båda varit 

verklighet. 1923 bildades Svenska Kvinnors centralförbund för fysisk kultur. Förbundet 

bildades för att ge kvinnor rättigheter att delta i alla former av gymnastik, idrott och friluftsliv. 

Det styrdes också, till skillnad mot det kvinnliga idrottsförbundet, endast av kvinnor. 

Förbundet hade starka band till kvinnorörelsen.
23

 Vidare fanns det ett starkt motstånd från 

manligt håll mot att kvinnor överhuvudtaget skulle få delta inom organiserad idrott. Därför 

krävs det en uppdelning av begreppen. Under delar av 1900-talet har idrott och kvinnoidrott 

varit uppdelade. 1926 anordnades kvinnospelen där de manliga reportrarna snarare 

debatterade utseende än idrottsliga prestationer. 1928 anordnades dam-SM och OS för 

kvinnor.
24

 Det finns många fler exempel och vidare stöds denna uppdelning av bland annat 

den femtioåriga jubileumsbok som sportjournalisternas klubb utgav för perioden 1934-1980. 

Av de femtio idrottsmän som var med i boken var endast fem kvinnor och endast en hade en 

verksam idrottskarriär innan 1960. Anledningen till att kvinnoidrotten blev mer accepterad 

                                                            
18 Josefsson, Göran. Folkhemmet. Nationalencyklopedin. 2015. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folkhemmet [Hämtad: 2015-07-02]. 
19Linderoth, Jan & Norberg.R, Johan. (red).  Ett Idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903-2003. Fingraf: Södertälje, 
2002, s.213. 
20 Norberg, R, Johan. Idrottens väg till folkhemmet: Studier i statlig idrottspolitik 1913-1970, s.28.  
21 Wijk, Johnny. Idrott, krig och nationell gemenskap: Om riksmarscher, fältsport och Gunnar Hägg-feber, s.34. 
22 Ibid, s.37. 
23 Tolvhed, Helena. Kroppen och emancipationen – Om idrott och fysisk aktivitet som genushistorisk utmaning. 
Scandia vol.78:2S (2012), s.87. 
24 Haslum, Rolf. Idrott, Borgerlig Folkfostran och Frihet – Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930-1960. 
Almqvist & Wiksell International: Västra Frölunda, 2006, s.306ff. 
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desto närmre 1960-talet historien kommer kan relateras till de förändringar andra världskriget 

medförde i vad som var manligt och kvinnligt. Under krigsåren fick kvinnor gå in och göra 

typiska manliga sysslor och klarade dessa lika bra som männen, vilket öppnade upp för fler 

kvinnor i typiska mansdominerande miljöer.
25

 Även idag skulle jag vilja påstå att det finns 

differenser och uppdelningar om än inte lika tydliga.  

4. Metod och material 
Uppsatsen ämnar göra en komparativ undersökning för att besvara frågor om den sociala 

sammansättningen i föreningarna KFUM Idrottsförening, IK Reif och J-Södra. Vidare 

försöker uppsatsen även att klargöra om styrelsens sociala sammansättning även påverkar 

medlemmarnas sociala samansättning. Vidare kommer även materialet användas för att utröna 

kvinnors representation i föreningarna. Det som kommer undersökas är medlemskort samt 

års/verksamhetsberättelser från respektive förening.  

Material 
Materialet är hämtat från Jönköpings folkrörelsearkiv. För vidare granskning går det att finna 

under arkiv dessa arkivnummer: J-södra(ID:2532), IK Reif(ID:2314) samt KFUM 

Idrottsförening (ID:151). Det har mellan föreningarna funnits stora skillnader i materialet och 

således även information som går att utvinna. J-Södras medlemskort har innehållit mest 

information då de kan berätta om namn, kön, inträdesår, yrkestitel samt adress. Varken 

KFUM Idrottsförening eller IK Reif medlemskort förtäljer medlemmens yrkestitel, men 

däremot namn, kön, inträdesår samt adress. Namnet i detta sammanhang är sekretessbelagt i 

överenskommelse med Jönköpings folkrörelsearkiv. Efter närmare efterforskning har det visat 

sig att det material som finns, för alla föreningarna, främst är medlemskort. Även 

verksamhetsberättelserna för respektive förening har använts för att fastställa vilka som suttit i 

styrelsen samt för att se det totala antalet medlemmar föreningarna haft under året. Dessa har 

även använts för att se om det funnits några ideologiska tendenser i respektive förening. 

Presentation av föreningarna 
Detta avsnitt presenterar de olika föreningarna. Presentationerna kommer främst bygga på 

information från verksamhetsberättelser samt jubileumsskrifter, om några sådana funnits 

tillgängliga.  

Jönköping Södra 

Jönköping Södra Idrottsförening är idag främst synonymt med fotbollslaget Jönköping Södra. 

Därför kretsar mycket av den information och historia som finns kring fotboll. Föreningen 

bildades 1922 och har under årens lopp varit verksam inom fotboll, handboll, ishockey, 

tennis, bowling, bordtennis, boxning och bandy. Då klubben grundades under vinterhalvåret 

var den första aktiva sektionen bandysektionen, men relativt snart startade även en 

fotbollssektion. Under den undersökta perioden var föreningen främst verksam inom fotboll, 

handboll, bowling och tennis. Fotbollen hade periodvis imponerande publiksiffror. Så många 

som 18502 människor såg fotbollslaget J-Södra möta Malmö FF 1950.
26

 Så även om 

föreningen var verksam inom flera idrotter var fotbollen redan på den tiden något som var 

centralt. 

KFUM Idrottsförening 

KFUM Idrottsförening är en del av den övergripande organisationen KFUM. KFUM står för 

kristlig förening av unga män. Det finns även en kvinnlig variant som heter KFUK vilket står 

                                                            
25 Haslum, Rolf. Idrott, Borgerlig Folkfostran och Frihet – Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930-1960, s.307. 
26 Widell, Magnus. Carlsson Uno. (red), Engstrand, Lars-Erik. (red). Nittio år med J-Södra, 2012, passim. 
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för kristlig förening av unga kvinnor. Organisationerna har sitt ursprung i YMCA vilken 

bildades i England 1844. 1966 slogs de båda föreningarna ihop för att bilda en gemensam 

förening. KFUM jobbar med biståndsarbete, men har även olika förbund till exempel: ett 

idrottsförbund, samt ett scoutförbund.
27

 Utifrån verksamhetsberättelserna framkommer det att 

idrottsförbundet under den undersökta perioden varit verksam inom: bordtennis, friidrott, 

handboll, gymnastik, tennis och orientering,
28

 

IK Reif 

Föreningen bildades 1953 och var verksam inom fotboll och ishockey. I fotbollen huserade 

klubben i de lägre divisionerna och olika ligor som hade Jönköping området med omnejd som 

upptagningsområde.
29

 Den uppfattningen som jag fått av klubben är att dess medlemmar har 

varit av den yngre generationen och således torde många av dem varit studenter eller 

liknande. Detta är ett antagande som bygger på uppgifter från verksamhetsberättelserna. Från 

1954 års verksamhetsberättelse går det bland annat att läsa om hur klubben har ställt upp med 

ett ”juniorhockeylag i vinterns hockeyserier”.
30

 Vidare går det att läsa i 1962 års 

verksamhetsberättelse om hur föreningen de året haft ett fotbollslag, ett hockeylag samt ett 

juniorhockeylag.
31

 Denna uppfattning stärks ytterligare baserat på de foton som finns på en 

hemsida vilken för närvarande är under uppbyggnad av personer som har varit delaktiga i IK 

Reif.
32

 På fotona som finns tillgängliga går det att se att de som var delaktiga i de idrottsliga 

prestationerna varit unga killar.
33

 

Klassificeringsschema 

För att sammanställa medlemskortens data på ett överskådligt sätt är någon form av schema 

att föredra. Sven Lundqvist ger i Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920 (1977) två 

förslag på klassificeringsscheman som kan användas när en folkrörelse undersöks. Eftersom 

en folkrörelse är en social rörelse och således en produkt av sociala förändringar är intresset 

av att undersöka den sociala sammansättningen av stor vikt. Att undersöka den sociala 

sammansättningen innebär att undersökningen behöver titta på vilka samhällsgrupper som är 

representerade samt vilka människor som valt att ansluta sig till föreningarna. För att studera 

detta går det att undersöka olika variabler så som könsfördelning, civilstånd, åldersfördelning, 

yrke, inkomst, ägande av hus, uppfostran, utbildning, normsystem osv.
34

 Dock finns det inget 

material som innefattar alla ovan nämnda variabler och för att kringgå problematiken med 

materialets begränsningar går det att skapa ett klassificeringsschema. Schemat tar avstamp i 

medlemmarnas olika yrkesuppgifter och på så vis ger det en inblick i hur den sociala 

sammansättningen sett ut. Uppgifter om medlemmarnas yrken är mer förekommande i äldre 

material och finns ofta utskrivet i äldre medlemsmatriklar.
35

 

Det första klassificeringsschemat som Sven Lundqvist förespråkar bygger på åtta 

yrkesgrupper och forskare har använt sig av det för att studera folkrörelser i städer och 

tätorter. Gruppernas utformning gör det lätt att jämföra med redan existerande statistik. 

Schemat ser ut som följer: 

                                                            
27 Alinder, Orvar. KFUK-KFUM. Nationalencyklopedin. 2015. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kfuk-kfum [Hämtad 2015-10-25]. 
28 KFUM Idrottsförening, verksamhetsberättelser mellan 1950-1965, A:IV Jönköpings Folkrörelsearkiv. 
29 IK Reif, verksamhetsberättelse 1952, 1953, A:I Jönköpings Folkrörelsearkiv. 
30 IK Reif, verksamhetsberättelse 1954, A: I Jönköpings Folkrörelsearkiv. 
31 IK Reif, verksamhetsberättelse 1962, A:I Jönköpings Folkrörelsearkiv. 
32 IK Reif. 2015. http://www.laget.se/ikreif (Hämtad 2015-05-25) 
33 Se bilaga 1 
34 Lundqvist, Sven. Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920, s.87. 
35Ibid, s.101. 
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I. Handlande, fabrikörer, näringsidkare utom hantverkare. 

II. Hantverkare 

III. Ämbetsmän i allmän tjänst m.fl. (akademiskt utbildade utövare av fria yrken) 

IV. Lägre tjänstemän (folkskollärare, underofficerare, bokhållare) 

V. Civila och kommunala betjänter 

VI. Fabriks och hantverksarbetare 

VII. Husägare, jordbrukare m.fl.
36

 

De olika grupperna går sedan att rangordna i olika sociala grupper och på så sätt går det att få 

fram en social rangordningsskala. Det andra klassificeringsschemat som presenteras av Sven 

Lundqvist ser ut som följer: 

I. a. Storföretagare, godsägare 

b. Högre tjänstemän, akademiker  

II. a. Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästartitel 

b. Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare 

III. Bönder, brukare, arrendatorer 

IV. Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare 

V. a. Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring 

b. Jordbruksarbetare, anställda inom husligt arbete.
37

 

Om de två varianterna av scheman ska ställas mot varandra så är det andra schemat att föredra 

för denna undersökning. Detta på grund av att schema ett snarare ger en förståelse för 

arbetskraften inom de olika yrkesgrenarna. Schema två ger en större förståelse för den sociala 

sammansättningen då det utgår från yrkesgrupperingar men även innefattar 

samhällsställning.
38

  

Även Jan Linderoth använder sig av ett klassificeringsschema i sin bok Från ”sportfåneri” 

till massidrott vilket ser ut på följande sätt: 

Yrke/Titel 

Militärer 

Akademiker 

Ingenjörer 

Företagare 

Kontorsanställda 

Jordbrukare 

Hantverkare 

Arbetare 

Fru/Fröken 

Övriga 

Felande uppgifter 

Summa
39

 

 

Då varken Lundqvists eller Linderoths scheman helt passar det material som funnits till 

förfogande har jag valt att använda ett modifierat schema som främst tar avstamp i Lundqvist 

                                                            
36 Lundqvist, Sven. Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920, s.102. 
37 Ibid, s.103. 
38 Ibid, s.103. 
39 Linderoth, Jan. Från” Sportfåneri” till massidrott, s.68. 
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schema. Anledningen till detta är att det saknas kategorier som kan vara viktiga för uppsatsens 

resultat. Lundqvist och Linderoths klassificeringsschema går lika bra att använda på kvinnliga 

som manliga arbetare, men det framkommer inte om de varit män eller kvinnor. Två variabler 

är nödvändiga för att den insamlade datan ska kunna appliceras till uppsatsen syfte. Dessa 

kategorier är huruvida personen är man eller kvinna samt en kategori som bör gå under 

namnet ospecificerad. Detta motiveras med att desto närmare nutid undersökningen kommer 

desto större chans är det att matriklarna eller medlemskorten är ofullständiga(Har källa på 

detta men behöver bara hitta den). Därför kommer ytterligare en grupp användas i 

klassificeringsschemat kallad VI och klassificeringsschemat kommer således se ut som 

följande: 

I. Överklass  

a) Storföretagare, godsägare  

b)Högre tjänstemän, akademiker  

II. Medelklass  

a) Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästartitel ( 

b) Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare 

III. Bönder och fiskare  

Bönder, brukare, arrendatorer  

IV. Yrkesarbetare  

Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare 

V. Arbetare  

a) Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring 

b) Jordbruksarbetare, anställda inom husligt arbete. 

VI. Ospecificerade 

a) Felande uppgifter 

b) Ospecificerat 

c) Fru/Fröken 

Ovan använt modifierade schema har tagit inspiration från c-uppsatsen Idrottsföreningar i 

Gävleområdet under folkhemmets första decennier 1945-1960 - En komparativ studie om 

idrottsföreningens sociala sammansättning och uppfostrande betydelse(2010) av Andreas 

Bäckman.
40

 Uppsatsen har även den undersökt sociala sammansättningar och det är därför 

svårt att inte påverkas av dess metod. Anledningen till valet av just detta 

klassificeringsschema härleds till att dess utformning passar till denna uppsats undersökning. 

Förutom ovan nämnda modifikation kommer även denna uppsats schema innehålla 

alternativet man eller kvinna för att belysa frågan om kvinnornas representation i 

föreningarna.  

Då information på de flesta medlemskorten inte avslöjar om vilket yrke 

medlemmarna/styrelseledamöterna haft har uppsatsen vänt sig till att använda gamla 

telefonkataloger för att fastställa yrket. Telefonkatalogerna är från 1953 och 1968 och täcker 

området Jönköping med omnejd. 1953 års telefonkatalog går att finna på Jönköpings 

folkrörelsearkiv. 1968 års telefonkatalog går att finna på Jönköpings länsmuseum. Inga andra 

telefonkataloger från området under den undersökta perioden fanns bevarade på 

folkrörelsearkivet eller länsmuseet. Den information som införskaffat genom 

verksamhetsberättelser och medlemskort har sedan samkörts med namn i telefonkatalogerna. 

Att tillägga är att det inte alls fanns lika många människor på den här tiden och därför har det 

                                                            
40 Bäckman, Andreas. Idrottsföreningar I Gävleområde under folkhemmets första decennier 1945-60. En 
komparativ studie om idrottsföreningars sociala sammansättning och uppfostrande betydelse. C-uppsats., 
Högskolan i Gävle, 2010, s.13f. 
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varit lättare att hitta personerna. Dock är inte detta på något sätt en perfekt metod och har 

personen i fråga haft ett relativt vanligt efternamn så som Johansson, Gustavsson, Karlsson 

har yrket klassificerat som felande uppgifter. Upptagningsområdet som undersökts har 

begränsats till Jönköping med omnejd. Därför har personer som inte bott i Jönköping hamnat i 

kategorin ej klassificerbart. Som komplement har även respektive förenings 

verksamhetsberättelser använts för att belysa den sociala sammansättningen.  

Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsar sig vid att undersöka perioden 1950-1965. Ett krav vid urvalet av 

föreningar har varit att de alla ska verkat inom Jönköping som stad med omnejd. En annan 

avgränsning har varit att föreningen bör ha varit verksam inom två idrotter eller fler. Alla tre 

klubbarna har varit verksamma inom ett antal idrotter där den minsta föreningen, IK Reif, 

endast var verksam inom fotboll och ishockey. IK Reif bildades 1953, men då föreningen 

ändå hade ett relativt rikt material och verkade kunna ge intressant data blev valet att ändå ha 

med föreningen i undersökningen. Vid användandet av telefonkatalogen har det geografiska 

området utgått från Jönköping kommun. Katalogerna innehöll många andra kommuner i länet 

så som Växjö kommun, Ljungby kommun med mera, men avgränsningen blev Jönköpings 

kommun med omnejd då det var här klubbarna verkade.  

5. Teoretisk ansats 
Under mellankrigstiden kom den svenska idrottsrörelsen att stå inför ett antal utmaningar. 

Från flera håll möttes rörelsen av kritik, inte minst från arbetarrörelsen som ansåg att deras 

ungdomar skulle satsa på utbildning och politik snarare än att trötta ut sig med idrott. Även 

idrotten som tävlingsform fick kritik och då främst utifrån dess ideologiska bakgrund vilket 

indirekt betydde att Riksförbundet och dess underorganisationer kritiserades. Idrottsrörelsen 

ansågs generellt vara en borgerlig företeelse som motarbetade arbetarna och deras kamp för 

förändring.
41

 Arbetarna kunde inte vara delaktiga i Riksförbundets organiserade idrott förrän 

åtta timmars arbetsdag infördes 1919 samt tack vare utbyggnationen av idrottsplatser. Vidare 

accepterade Socialdemokraterna, inom kulturfrågor, politisk neutralitet vilket skapade en 

acceptans för idrottsrörelsens värderingar. Dessa värderingar hade sin utgångspunkt i 

borgerlig ideologi och det menas på att detta var ett sätt att harmonisera frågan för att dölja de 

klassmotsättningar och social spänningar som rådde.
42

  

Tankarna om idrottsrörelsens borgerliga hegemoni tar sitt teoretiska avstamp i den italienska 

filosofen och politikern Antonio Gramsci(1891-1937) tolkning av begreppet hegemoni utifrån 

ett kulturellt perspektiv. Han menar på att den härskande klassen, borgerligheten, inte styr 

genom att dominera de andra klasserna utan genom att skapa ett gemensamt samtycke med de 

grupper som står under. Istället för att föra en kamp på det ekonomiska planet så försöker 

dominans skapas genom yttringar av idéer, värderingar, attityder, sociala och kulturella 

praktiker, alltså genom det som annars formar ideologin och kulturen.
43

 Kopplat till Gramscis 

tankar kan idrotten ses som en kulturell yttring.
44

  

Torbjörn Andersson menar exempelvis att när fotbollen utvecklades i Sverige under 

sekelskiftet kom den att domineras av en över- samt medelklass som genom att lyfta fram 

amatörismen lyckades undvika frågan om ekonomiska intressen. Han ser den svenska 

fotbollens utveckling som ett hegemoniskt projekt där ekonomi haft en viktig del men att det 

                                                            
41 Wijk, Johnny. Idrott, krig och nationell gemenskap: Om riksmarscher, fältsport och Gunnar Hägg-feber, s.29. 
42 Pålbrant, Rolf. Arbetarrörelsen och idrotten 1919-1939, s.226. 
43 Andersson, Torbjörn. Kung fotboll-Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950. Brutus 
Östling Bokförlag Symposion, 2002, s.26. 
44 Wijk, Johnny. Idrott, krig och nationell gemenskap: Om riksmarscher, fältsport och Gunnar Hägg-feber, s.38. 
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ändå funnits en kulturell och ideologisk dominans.
45

 Johnny Wijk skriver att idrottsrörelsen 

”[…] oftast beskrivits som en nästan ideologilös folkrörelse”.
46

 Han menar på att dess 

ideologi haft en fostrande och bevarande grund att stå på. Wijk skriver att definitionen av 

ideologi är olika åsikter och värderingar som tillsammans skapar gemensam övertygelse. 

Idrotten har på så sätt fyra distinkta delar där det funnits samhällsideologiska tankar. Den har 

arbetat för folkhälsan, den har fungerat som en länk så att olika grupper fått mötas, det har 

funnits en ungdomsfostran samt så har tävlingar skapat en nationell identitet. Under 1900-talet 

har olika delar spelat olika roll. Men det som skiljer idrottsrörelsen gentemot andra rörelser 

har främst varit avsaknaden av en konflikt då det ändå funnits en tydlig samhällsideologi. Det 

har funnits en gemenskap över samhällsgrupperna och det har funnits en gemensam tanke om 

nationell identitet.
47

 Så den borgerliga hegemonin har varit närvarande i de överenskommelser 

som idrottsrörelsen samlats kring utifrån dess ideologiska ståndpunkt.  

Idrottsrörelsen går således att se som ett ”borgerligt folkfostringsbegrepp”. Rörelsen som är 

en produkt av industrialiseringen kom att påverkas av den samhällsgrupp som skulle införa en 

hegemoni, den borgerliga, vilken även var en starkt drivande klass för utvecklingen. Ett 

exempel på denna tendens inom svenska idrottsrörelsen under mellankrigstiden är Torsten 

Tegnér, som själv ansåg att han fostrade de blivande idrottsmännen i borgerlig anda.
48

 Att det 

skulle finnas en borgerlig hegemoni inom idrottsrörelsen kan även kopplas samman till dess 

ursprung och den utveckling som skedde under slutet av 1800-talet. Hade den samhälleliga 

strukturen sett annorlunda ut så skulle den borgerliga hegemonin haft svårare att stå mot andra 

yttringar, men följden av att den fick verka själv skapade starka incitament som även rotade 

sig i idrottsrörelsen.  

Forskningsläge 

I avhandlingen Folkhemmet på is (2010) undersöker Tobias Stark ishockey i förhållande till 

den nationella identiteten mellan 1920-1975. Stark presenterar sin grundtes som bygger på att 

ishockeyn var starkt sammankopplad med välfärdssamhällets utveckling och att landslaget, 

Tre kronor, kom att symbolisera nationens identitet under folkhemsperioden mellan 1950-

1960.
49

 Stark menar att ishockeyns starka koppling till folkhemmet berodde på att sporten 

hela tiden framställts som något modernt. Under 1921 blev ishockey ett instrument för att 

sätta Sverige på kartan. Anmärkningsvärt är även att den spelstil som kännetecknade svenska 

landslaget förändrades under andra världskriget. Nya organisatoriska satsningar ledde till att 

den individuella spelstilen fick ge vika för en mer kollektiv spelstil, vilket kan kopplas 

samman med den nya nationella folkhemsidentiteten.
50

 

Avhandlingen Kommuner, idrott och politik i Sverige under 1900-talet (2006) av Paul 

Sjöblom, beskriver och analyserar den svenska föreningsidrottens utveckling i lokalsamhället 

under 1900-talet.
51

 Bland annat konstaterar Sjöblom att staten har varit ett starkt ekonomiskt 

stöd för den organiserade idrotten och detta även under finansiellt svåra år som 1920,1930 och 

1990-talet. För idrottsföreningarnas utveckling har ett stöd från offentligheten varit en viktig 

pusselbit, men mellan 1955-1985 tyder det på att stödet kom att vara extra viktigt. Detta kan 

tänkas höra samman med den expansiva fas som sker och hur idrottsrörelsen blir en del av 

                                                            
45 Wijk, Johnny. Idrott, krig och nationell gemenskap: Om riksmarscher, fältsport och Gunnar Hägg-feber, s.27. 
46 Ibid, s.34. 
47 Wijk, Johnny. Idrott, krig och nationell gemenskap: Om riksmarscher, fältsport och Gunnar Hägg-feber, s.40ff. 
48 Haslum, Rolf. Idrott, Borgerlig Folkfostran och Frihet – Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930-1960, s.20.  
49 Stark, Tobias. Folkhemmet på is. MediaTryck:Lund, 2010, s.12ff. 
50 Ibid, s.307.  
51 Sjöblom, Paul. (2006). Kommuner, idrott och politik i Sverige under 1900-talet. A&W International: 
Stockholm, 2006, Passim. 
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folkhemstanken. Han skriver även att järntriangeln
52

 kommit att verka för den 

prestationsbaserade idrotten. Vidare kommer han fram till att idrottsföreningarna till stor del 

varit beroende av egen försäljning, medlemsintäkter samt ideellt arbete.
53

  

Rolf Haslum skriver i Idrott, Borgerlig Folkfostran och Frihet – Torsten Tegnér som 

opinionsbildare (2006) om opinionsbildaren Torsten Tegnér och hur hans syn på idrott kom 

att påverka den idrottsliga debatten, men även hur han påverkat andra idrottsliga frågor.
54

 

Med hjälp av bland annat Gramscis teorier om hur de intellektuella har en särställning i 

fostransrollen i ett samhälle vilket i sin tur skapar hegemonier, ger han en bild av Torsten 

Tegnérs inverkan på den svenska idrottsrörelsen.
55

 Några av hans slutsatser i sammanfattning 

är att det som TT ville förmedla var främst tanken om en sund kropp och själ, ett borgerligt 

bildningsideal samt en tanke om att alla skulle vara fria. Vidare menar Haslum att Torsten 

Tegnér redan under 1930-talet skaffat sig en stark maktposition inom den svenska 

idrottsrörelsen, då med hjälp av sin egen tidning som hade en stark ställning bland tidskrifter 

som skrev om svenska idrott. Även hans engagemang som ledare medförde att hans idéer och 

tankar fick stor genomslagskraft. 

I Idrott, krig och gemenskap: om riksmarscher, fältsport och Gunder Hägg-feber (2005) 

undersöker Johnny Wijk hur den roll idrotten har i samhället förändras under andra 

världskrigets beredskapsår. Undersökningen utgår från hypotesen att idrotten lyckas flytta 

fram sina positioner under dessa år och får en mer framträdande roll i samhällslivet. Vidare 

menar han att förändringarna gör att idrottsrörelsen under dessa år får sitt definitiva 

genombrott.
56

 Bland slutsatserna går att finna att en intressant aspekt av idrottsrörelsen är hur 

den under 1940-talet utvecklades till att bli en social mötesplats för många olika 

samhällsgrupper. Idrotten skiljde sig i det avseendet att det inte fanns i rörelsen tankar om 

konflikter med andra grupper. I många av de andra folkrörelserna ställdes till exempel 

arbetare mot arbetsgivare eller de som dricker mot nykterister.
57

 Idrotten som något som enat 

folket är något som genomsyrar hela undersökningen. Även från politiskt håll framhölls 

idrotten som något positivt vilken samlade och enade människor. Det talades om att denna 

känsla idrotten skapade var något som beredskapsåren förde med sig, inte oväntat kom detta 

från politiskt håll och sedermera en del av propagandan för att ställa upp på de uppoffringar 

samtiden krävde.
58

 

Artikeln Elli Björksten - en genusordningens förnyare eller förvaltare? (2005) av Pia 

Lundqvist Wannerberg skriver om huruvida Elli Björksten kom att vara en innovatör inom 

kvinnogymnastiken eller om hon enbart förstärkte redan befästa tankar om vad som var 

kvinnligt respektive manliga kroppsövningar under 1800-talet. Hon skriver att Björkstens 

gymnastik har tydliga drag av den biologiserande synen som rådde på 1800-talet och då 

kopplat till rådande rasbiologiska tankar om kvinnan som en instabil och skör varelse.
59

 

Torbjörn Andersson redogör i sin avhandling Kung Fotboll-Den svenska fotbollens 

kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950 (2002) över den svenska fotbollens utveckling. 

Han skriver att när fotbollen kom till Sverige från Storbritannien så överfördes även den 

                                                            
52 Samarbetet mellan Myndighet-Lokaltidning-Företag. 
53 Sjöblom, Paul. Kommuner, idrott och politik i Sverige under 1900-talet, s.511. 
54 Haslum, Rolf. Idrott, Borgerlig Folkfostran och Frihet – Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930-1960, s.24. 
55Ibid, s.345. 
56 Wijk, Johnny. Idrott, krig och nationell gemenskap: Om riksmarscher, fältsport och Gunnar Hägg-feber, s.12. 
57 Ibid, s.307. 
58 Ibid, s.322. 
59 Lundqvist Wannerberg, Pia. Elli Björkstén - en genusordningens förnyare eller förvaltare? Idraetshistorisk 

Årbog (2005):45-54. s.1 
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borgerliga hegemoni som rådde där. Redan från början fanns en ideologisk och kulturell 

borgerlig dominans och det var unga borgare som hade hand om organisation. När även 

sporten växte inom arbetarklassen ställdes ofta nybildade folkliga klubbar mot de tidigare 

gentlemannaklubbarna vilket resulterade i matcher mellan klasser vilket i sin tur gjorde 

sporten attraktiv för publiken. Fotbollen kom att vara väldigt manligt dominerande speciellt 

eftersom den ansågs vara en del av det borgerliga manliga idealet. Samtidigt passade även 

fotbollen in på arbetarklassens ideal vilket gjorde att sporten växte. Under första världskriget 

och mellankrigstiden lanserades även damfotboll men det stötte alltför ofta på motstånd och 

när det sedan höll på att utvecklas blev det snarare förlöjligat vilket gjorde att det aldrig riktigt 

utvecklades för än senare.
60

 

I Ett idrottssekel: Riksidrottsförbundet 1903-2002 (2002) samlas ett antal kortare uppsatser 

som rör både Riksidrottsförbundets framväxt, men även idrottsrörelsen relation till andra 

samhällsfenomen.
61

 Det framkommer bland annat att idrottsrörelsens stora genombrott kom 

under mellankrigstiden och att antalet medlemmar i RF (Riksidrottsförbundet) fördubblades. 

Detta hör samman med att folkrörelserna nu lämnat tanken om kamp bakom sig och 

folkhemmet samt byggandet av en välfärdsstat genomsyrade politiken. Många människor 

lämnade nu nykterhets- och frikyrkorörelsen och detta i kombination med att de ekonomiska 

förutsättningarna var starka skapade utrymme för fritidsaktiviteter.
62

 Vidare går det att läsa 

om hur RFs hegemoni inom svensk idrott under 1900-talet kom att utmanas av flera mindre 

rörelser. Under efterkrigstiden kom utmaningen främst från två rörelser, Korpen som 

förespråkade motionsidrott samt Friluftsfrämjandet som förespråkade friluftsliv.
63

 

I boken Från ”sportfåneri” till massidrott (1988) skildrar Jan Linderoth den svenska 

idrottsrörelsen utveckling fram till andra världskrigets början. Idrotten bör utifrån de kriterier 

som finns ses som en folkrörelse från 1900-talets början och framåt. Det är inte en 

självklarhet då idrottsrörelsen som folkrörelse inte hade någon ideologisk bakgrund, men 

uppfyller andra kriterier som är typiska för en folkrörelse. Linderoth beskriver utvecklingen 

utifrån tre ledord: idrott – idrottsrörelse – sportifiering. Med detta menat att idrott är något 

som funnits i alla civilisationer och kan likställas med musik eller religion. Idrottsrörelsen 

växer fram som en konsekvens av ett ökat försvarsintresse på 1860-talet vilket i sin tur gör att 

fysisk fostran blir en del av skolverksamheten. Detta lägger sedan grunden för idrottsrörelsen 

som med olika gymnastikföreningarnas bildande under 1870-talet går från idrott som något 

allmänt till att bli en folkrörelse. Sportifiering avser målsättningen och de yttre villkoren för 

idrottens utövande. I detta ingår regler, tävlingsform, rekord etcetera.
64

 Fram till 1915 fanns 

de grupper som såg idrottsrörelsen som något positivt men det fanns även de som hade en mer 

negativ attityd mot den. På den positiva sidan går det att finna den militära sektorn, 

näringslivet, kungahuset, skolungdomen och arbetarrörelsen/arbetarklassen. De som var mer 

negativt inställda var landsbygden, svenska kyrkan och frikyrkosamfunden, lärarkåren samt 

delar av arbetarrörelsen och den radikala ungdomsrörelsen.
65

 

I Idrott mellan krigen (1987) skildrar Jan Linderoth hur idrottsrörelsen utvecklas under 

mellankrigstiden och då utifrån tre områden: organisationerna, ledarskiktet och ideologi. 

Linderoth skriver att väldigt lite om den sociala sammansättningen inom den svenska 

                                                            
60 Andersson, Torbjörn. Kung fotboll-Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950, s.606ff, 
s.611. 
61 Linderoth, Jan & Norberg.R, Johan. (red). Ett Idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903-2003, s.8. 
62 Ibid, s26f.  
63 Ibid, s.92. 
64 Linderoth, Jan. Från”Sportfåneri” till massidrott, s.139f, s. 
65Ibid, s142ff. 
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idrottsrörelsen är känt.
66

 Han konstaterar att ledarna inom idrottsrörelsen under undersökt 

period var medelålders män med kopplingar till det militära, företagsledning och 

kontorsvärlden. Idrottsrörelsen breder även ut sig på landsbygden som ett resultat av en 

medveten satsning på idrottsplatser vilket tidigare saknats.
67

 

Rolf Pålbrant undersöker i sin avhandling Arbetarrörelsen och idrotten 1919-1939 (1977) hur 

arbetarrörelsen reagerar mot Riksförbundet samt arbetarnas idrottsrörelse. Vidare undersöker 

han även hur den socialdemokratiska rörelsen för att driva den egna politiken använder sig av 

idrottsrörelsen.
68

 Han kommer bland annat fram till att uppdelningen i en arbetar idrott och en 

borgerlig idrott hängde ihop med de sociala förändringar som skett under 1800-talet. Vidare 

menar han att den socialdemokratiska synen på idrott går att härledas till en ideologisk syn 

samt taktiskt tänkande inom kulturpolitiken vilken idrotten tillhörde. Tack vare att 

idrottsplatser byggdes ut samt att arbetsdagen förkortades kunde arbetarna delta i 

Riksförbundets idrottsaktiviteter.
69

 

6. Bakgrund 
För att få en förståelse för vart i tiden denna uppsats tar sitt avstamp och hur kimatet kring 

idrottsrörelsen sett ut har det i detta avsnitt valts en presentation av dess framväxt fram till 

undersökningstillfället. 

Idrottsrörelsen framväxt i Sverige fram till 1950 

Efter Wienkongressen 1815 och en bit in på 1800-talet var det fredstider i Europa. Stora 

förändringarna i samhället kom att påverka hur människan levde samt det som sedermera 

skulle utvecklas till idrottsrörelsen. Den industriella revolutionen kom att skapa ett samhälle 

som bygger på produktion och konsumtion. I takt med industrialiseringen kom även 

urbaniseringen vilket gjorde att folk flyttade från landsbygden in till städerna. I mitten av 

1800-talet var det åter oroligt i Europa vilket gav upphov till att nationalistiska idéer fick 

genomslag samt att försvarsfrågor blev aktuella. För idrottslivet kom detta att bli positivt och i 

kombination med förändringar i levnadssätt frodades föreningslivet och folkrörelserna.
70

 

Industrialiseringen i Sverige medförde en tid av social oro till följd av folkförflyttningarna 

samt de sociala förhållandena i städerna. De som gynnades mest under denna period, vilket 

kan förklara instabiliteten i samhället, var den rikare delen av samhället.
71

 Slutet av 1800-talet 

blev en grogrund för folk- och idrottsrörelsen som blev influerade av dess föregångare 

utomlands. Konsekvensen av att folk flyttade in till städerna blev mer fritid, Det uppstod då 

ett behov av att umgås i nya sociala forum samt krav på medbestämmande i samhället och det 

blev även stora missförhållanden. Folkrörelserna fick en ovanligt stor genomslagskraft i 

Sverige vilket går att finna i en snabbare och kraftigare samhällsomvandling gentemot andra 

länder.
72

 

Genom åren har forskare i större grad koncentrerat sig på de tre stora folkrörelserna: 

nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen vilket gjort att de mindre 

folkrörelserna fått mindre spelrum. Detta även om idrottsrörelsen, speciellt under 

mellankrigstiden, men även efter andra världskriget kom att växa och bli en del av de större 

                                                            
66 Linderoth, Jan. Idrott mellan krigen. HLS Förlag: Stockholm, 1987, s.201. 
67 Ibid, s.345ff. 
68 Pålbrant, Rolf. Arbetarrörelsen och idrotten 1919-1939, s.11. 
69 Ibid, s.223ff. 
70 Blom, Arne K & Lindroth, Jan. Idrottens historia – Från antika arenor till modern massrörelse. Elanders Skogs 
Grafiska AB: Malmö, 2005, s.182ff. 
71 Haslum, Rolf. Idrott, Borgerlig Folkfostran och Frihet – Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930-1960, s.56. 
72 Ibid, s.190. 
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folkrörelserna. I mitten av 1800-talet var föreningslivet svagt och det dröjer ända till början av 

1900-talet innan idrottsrörelsen på allvar börjar slå igenom. Över hundra föreningar hade 

bildats, en riksorganisation hade skapats och det går att finna en organisation med tävlingar, 

resultat och rekord. De två viktigaste anledningarna till att idrottsrörelsen kom att få sitt 

genomslag under denna period går att finna i sportifieringen samt folkrörelsemodellen.
73

 

I början av 1900-talet så bildades Sveriges Riksidrottsförbund efter en kontakt mellan Ivan 

Berger och Viktor Balck vilka båda kom att ha en betydande roll för utvecklingen av den 

svenska idrottsrörelsen. De båda tillhörde konkurrerande idrottsföreningar men skrivelsen 

skulle utmynna i ett samarbete och sedermera bildandet av Sveriges Riksidrottsförbund.
74

 

Efter detta tog utvecklingen av idrottsrörelsen fart och 1914 hade 6346 föreningar registrerats 

hos RF samt 63000 medlemmar. Från början gick det främst att finna föreningarna i städerna 

som en direkt effekt av urbaniseringen. Dock sker det hela tiden en förskjutning vilket 

resulterar i att 1910 har hela 35 procent av de RF anslutna föreningarna sin plats i orter 

utanför städerna. De samhällen utanför städerna som främst blev grogrund för idrottsrörelsen 

var industriorter, järnvägssamhällen medan det var svårare att få fäste i orter där jordbruk var 

dominerande.
75

 

Under krisperioden 1914-1919 rådde det undantagstillstånd i Sverige vilket även gällde 

idrotten. Efter freden växte ett nytt samhälle fram som kom att påverka idrotten. 

Mellankrigstiden kom att öka frågor kring försvaret vilket precis som tidigare kom att påverka 

idrottsrörelsen positivt. Tankar om folkhemmet och välfärdssamhällets konstruktion började 

under 1930-talet. Socialdemokraterna kom att efter 1932 bli det regerande partiet ändå fram 

till 1976.
76

 Under mellankrigstiden kom även en tävlingsidrott bli något som konkurrerade 

med andra nöjesaktiviteter. Olika idrottsföreningar som var anslutna till RF hade 

tävlingsevent med inträdesavgift vilket drog till sig allt större publikskaror. Då 

idrottsföreningarna nu började göra anspråk på delar av nöjesbranschen samtidigt som delar 

av idrottsrörelsen nu, tack vare den stigande populariteten, även började få en allt mer 

problematiskt publik sågs dess utbredning med skepsis från vissa håll. Precis som i modern 

tid var det främst idrotter som spelades på större arenor som led av dessa upplopp så som 

fotboll. Anledning till att idrotten möttes med skeptiska ögon hade sin förklaring i att 

idrottsrörelsen konkurrerade med andra folkrörelsers verksamheter. Idrottsrörelsen lyckades 

fånga många ungdomars intresse, men då dess ideologiska ståndpunkt inte var lika tydlig som 

hos andra folkrörelser så fanns det inte en lika tydlig bild i hur rörelsen skulle kunna fostra 

goda samhällsmedborgare.
77

  

Under 1930-talet ville flera organisationer vara en del av det statliga styret. De politiska 

diskussionerna mellan socialdemokraterna och bondeförbundet kom att utmynna i 

Saltsjöbadsavtalet 1938 vilket kom att förändra arbetsgången mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. 1939 i och med att andra världskriget bryter ut skulle en gigantisk 

krisadministration instiftas vilken kom att bidra till att många motsättningar inom 

inrikespolitiken kom att åsidosättas.
78

 Detta bör även ha gällt idrottsrörelsen och den samlade 

kollektiva tanken borde haft en gynnande effekt på idrotter som kunde manifestera en känsla 

av att tillhöra något större.  

                                                            
73 Haslum, Rolf. Idrott, Borgerlig Folkfostran och Frihet – Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930-1960, 
s.188ff. 
74 Linderoth, Jan & Norberg.R, Johan. Ett Idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903-2003, s.26. 
75 Ibid, s.193. 
76 Blom, Arne K & Lindroth, Jan. Idrottens historia – Från antika arenor till modern massrörelse, s.227f. 
77 Wijk, Johnny Idrott, krig och nationell gemenskap: Om riksmarscher, fältsport och Gunnar Hägg-feber, s.30f. 
78 Ibid, s.35f. 
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Kvinnoidrottens framväxt 

Idrottsrörelsen kom att få både en geografisk samt en stor social spridning, men antalet 

kvinnliga utövare var förhållandevis liten, runt tio procent av utövarna. Främst var det unga 

män som blev en del av rörelsen. Att kvinnoidrotten inte var större kan tyckas 

anmärkningsvärt då den i ett internationellt perspektiv redan slog igenom på 1920-talet. En 

anledning till denna blygsamma procentsats kan härledas till att antalet idrotter som 

arrangerade tävlingar för kvinnor var kraftig begränsade. En annan förklaring till att antalet 

utövare inte varit särskilt synliga kan bero på att många var verksamma i den tävlingsfria 

gymnastiken som precis som all annan idrott ökade kraftigt efter första världskrigets slut.
79

 

Kvinnor har haft svårare att verka i fler idrotter då det historiskt sett inte har satsats lika 

mycket resurser på kvinnorna. De har ofta fått sämre samt färre träningstider, färre tränare och 

ledare. Arvet av den borgerliga hegemonin kom att påverka även kvinnors rätt att idrotta och 

kvar levde gamla värderingar om att idrotten var något för män medan kvinnor skulle hålla sig 

hemma.
80

  

Under den första delen av 1900-talet användes främst tre argument mot kvinnoidrotten. Att 

det skulle vara farligt för kvinnor att idrotta ur en medicinsk vinkel, att det skulle förstöra den 

kvinnliga kroppens estetik samt att det skulle vara ett fel ur ett moraliskt perspektiv. Självklart 

var dessa idéer tecken på den rädsla som uppstod när den manliga hegemonin utmanades 

inom idrottsrörelsen. Det var även ett tecken på gamla värderingar som inte riktigt släppt taget 

när samhällsstrukturen förändrades mot det samhället vi har idag. Fram till den perioden som 

denna uppsats undersöker hade synen på vissa plan förändrats, men det fanns fortfarande ett 

starkt motstånd mot intrånget på den annars manliga arenan. Argumentet om att det skulle 

vara moraliskt fel att kvinnor skulle utöva idrott förvann under 1920-talet. Detta är kopplat till 

kvinnans frigörelse under perioden. Andra argument levde kvar längre och att det skulle vara 

medicinskt farligt att idrotta är något som levde kvar långt in på 1900-talet.
81

  

Åren 1926-27 slog den kvinnliga friidrotten igenom vilken kan anses vara en bärande del 

inom idrotten. Den drivande personen för detta genombrott var Einar Lillie(1890-1974), en 

pedagog och idrottslärare. Efter en resa till England där han fick se kvinnoidrotten och då han 

var medlem i dåvarande Svenska Idrottsförbundet tog han initiativet till att bilda Sveriges 

första kvinnliga idrottsförbund. Succén lät inte vänta och vid det Andra Internationella 

Kvinnliga Idrottspelen på Slottsskogsvallen 1926 var det runt tjugotusen åskådare. Detta 

medförde att RF 1927 tog upp kvinnoidrotten i deras program och SM för kvinnor i friidrott 

anordnades efter det varje år. Dock kvarstod faktumet att den manliga hegemonin fortfarande 

motarbetade kvinnoidrotten och när de nu var sanktionerat för kvinnor att delta i 

kvinnoidrotten fann männen nya arenor att propagera för motståndet mot kvinnoidrott. 

Majoriteten manliga journalister som rapporterade från tävlingarna gjorde detta genom att på 

olika sätt bedöma kvinnornas yttre attribut.
82

  

Mellan 1930-1960 uppstod en period som inte var särskilt utvecklande för kvinnoidrotten. 

Perioden går att härleda till att samhället överlag varken uppmuntrade kvinnor att idrotta eller 

till en yrkeskarriär. Eva Olofsson konstaterar genom att kvinnorna var hemmafruar kunde 

männen ha en aktiv fritid och delta i olika idrottsliga evenemang.
83

 

  
                                                            
79 Linderoth, Jan & Norberg.R, Johan. Ett Idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903-2003 s.39f. 
80 Haslum, Rolf. Idrott, Borgerlig Folkfostran och Frihet – Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930-1960, s.302f. 
81 Ibid, s.303ff. 
82 Haslum, Rolf. Idrott, Borgerlig Folkfostran och Frihet – Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930-1960, s.306. 
83 Olofsson, Eva.. Har kvinnor en sportslig chans – Den svenska idrottsrörelsen och kvinnor under 1900-talet. 
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7. Presentation av den sociala sammansättningen i Jönköping 

Södra mellan 1950-1965. 
I detta avsnitt kommer den sociala sammansättningen i Jönköping Södras styrelse och bland 

nya medlemmar mellan 1950-65 att presenteras. Undersökningen använder följande 

klassificeringsschema för att urskilja den sociala samansättningen. Schemat går även att finna 

under metodavsnittet. 

I. Överklass  

a) Storföretagare, godsägare  

b)Högre tjänstemän, akademiker  

II. Medelklass  

a) Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästartitel ( 

b) Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare 

III. Bönder och fiskare  

Bönder, brukare, arrendatorer  

IV. Yrkesarbetare  

Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare 

V. Arbetare  

a) Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring 

b) Jordbruksarbetare, anställda inom husligt arbete. 

VI. Ospecificerade 

a) Felande uppgifter 

b) Ospecificerat 

c) Fru/Fröken 

Detta klassificeringsschema kommer användas för alla tre föreningar. Under perioden har 

både års/verksamhetsberättelser, styrelseuppsättning samt medlemskort undersökts. Totalt har 

det under perioden suttit etthundratjugonio ledamöter(inte personer) i Jönköpings Södra 

Idrottsförenings styrelse. Det har för perioden funnits sextiosju medlemskort där personer 

gjort inträde under den undersökta perioden. 

Den sociala sammansättningen i Jönköping Södras idrottsförening 1950-1955. 

I verksamhetsberättelsen från 1950 står det att träningsplaner håller på att färdigställas vid 

klubbstugan Odensberg. Tyvärr har det varit en dålig uppslutning av frivilliga medlemmar 

vilket medfört att föreningen tvingats anlita hjälp utifrån vilket resulterat i dyrare kostnad 

samt en försening av projektet. Vidare skriver styrelsen att detta inte hade varit nödvändigt 

om medlemmarna varit mer hjälpsamma. Övrigt skriver styrelsen att anläggningen är 

exemplariskt skött vilket visar resultatet av ett gott ideellt arbete. Verksamhetsberättelsen 

avslutas med en uppmaning om att det gemensamma arbetet att stärka klubbkänslan kommer 

”ge möjligheter att flytta fram klubbens positioner ytterligare.”
84

 1951-52 är bowlingen 

föreningens ”ankare”, men att ”lite fler kalorier bakom kloten skulle kanske ytterligare 

förbättra resultaten.”
85

 Ekonomin under 1953 års verksamhetsår är ansträngd och 

publiksiffrorna sviker, likaså de sportsliga resultaten. Klubben har nu existerat i trettio år och 

styrelsen är övertygade om att med den sammanhållning och kamratskap som funnits i 

klubben kommer ytterligare idrottsliga framgångar.
86

 1954-55 verksamhetsberättelse handlar 

till stora delar om fotbollsplanerna vid Odensberg samt att den lilla grupp som ideelt sköter 

klubbstugan gör detta perfekt. Damklubben nämns och de har lyckats samla ihop 4000 kronor 

                                                            
84Jönköping Södra idrottsförening, verksamhetsberättelse, 1950-51, A:III Jönköpings folkrörelsearkiv. 
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86 Jönköping Södra idrottsförening, verksamhetsberättelse 1953, A:III Jönköpings folkrörelsearkiv. 
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brutto vilket borde ”inspirera” de manliga medlemmarna i föreningen att övertala 

fruar/fästmör att gå med i damklubben.
87

 

Tabell 1: Social sammansättning i Jönköping Södra idrottsförenings styrelse 1950-1955. 

Klass Kategori Män Kvinnor 

1 Överklass A   

 B 12  

II Medelklass A 1  

 B 18  

III Bönder    

IV Yrkesarbetare  3  

V Arbetare A 7  

 B   

VI Ospecificerade A 1  

 B 5  

 C   

Källa: Jönköping Södra Idrottsförening verksamhetsberättelser 1950-55, A:III Jönköpings 

Folkrörelsearkiv. 

Mellan åren 1950-1955 bestod J-Södras styrelse av fyrtiosju styrelseledamöter. Alla fyrtiosju 

ledamöter var män. Tolv av dessa styrelseledamöter tillhörde kategorin överklass och var 

verksamma som direktörer, högre chefer eller rådman. Nitton ledamöter föll in i kategorin 

medelklass. En av ledamöterna föll in i kategori A medan de andra arton i kategori B. Den 

ledamot som innefattades i kategori A arbetade som köpman. Andra medelklassarbeten som 

fanns representerade gick att finna inom handel, försäljning samt tjänstemannayrken. Tre 

ledamöter under dessa år var yrkesarbetare medan sju personer arbetade på industri eller 

liknande. Yrkesarbetarna arbetade som konditor eller grävmaskinist. Sju personers yrken 

kunde inte specificeras på grund av att personen inte gick att finna i telefonkatalogen 

alternativt att det fanns fler än en person med det namnet. 

Tabell 2: Social sammansättning utifrån medlemskort i Jönköping Södra idrottsförening 

1950-55. 

Klass Kategori Män Kvinnor 

1 Överklass A   

 B 1  

II Medelklass A 3  

 B 5  

III Bönder    

                                                            
87 Jönköping Södra Idrottsförening, verksamhetsberättelse 1954-55,  A:III Jönköpings folkrörelsearkiv. 
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IV Yrkesarbetare  1  

V Arbetare A   

 B   

VI Ospecificerade A   

 B 2  

 C   

Källa: Jönköping Södra Idrottsförening medlemskort 1950-55, A:III Jönköpings Folkrörelsearkiv. 

Det fanns totalt tolv medlemskort där personer blivit medlem mellan 1950-1955. Av dessa 

tolv personer var samtliga män. En person tillhörde överklassen. Sju av personerna tillhörde 

medelklassen, fördelat på två inom kategori A och fem inom kategori B. Av medlemmarna 

som tillhörde medelklass kategori A var det verksamma främst som småföretagare inom 

handel. En person arbetade som yrkesarbetare, i detta fall som typograf. Två personer gick 

inte att specificera. 

Den sociala sammansättningen i Jönköping Södras idrottsförening 1956-1960. 

Verksamhetsberättelsen från 1955-56 förtäljer att sportstugan målats utvändigt samt delar har 

målats invändigt. Även köket har rustats upp och styrelsen tackar ett antal okända mannar 

som utfört jobbet. Det anses även att sportstugan Odensberg tar för mycket tid vilket resulterat 

i att en kommitté numera ska ta hand om den. Även damklubben nämns, men dess funktion är 

inte idrottslig utan snarare att ta hand om försäljning av fika eller att sy matchkläder.
88

 Det har 

skett installation av vattentoaletter vilket tillskrivs den stora frivilliga skaran vilket det annars 

inte gått att genomföra. Damklubben har ett tjugotal medlemmar.
89

 Under året 1957-58 har en 

modern elektrisk spis samt fläkt installerats. För att kunna göra detta har pengar från 

damklubben tagits vilka de fått in från försäljning av söndagsfika. Det framhålls att 

damklubben drivit söndags fikat i egen ”regi”. Damklubben har även inom andra 

arrangemang ”gjort en mycket god insats för föreningens fromma.”
90

 1959-60 går det att läsa 

om att den allsvenska sejouren blev kort för södraiterna.
91

 

Tabell 3: Social sammansättning i Jönköping Södra idrottsförenings styrelse 1956-60. 

Klass Kategori Män Kvinnor 

1 Överklass A   

 B 6  

II Medelklass A 1  

 B 9  

III Bönder    

IV Yrkesarbetare  4  

V Arbetare A 2  

                                                            
88 Jönköping Södra idrottsförening, verksamhetsberättelse 1955-56, A:III Jönköpings folkrörelsearkiv. 
89 Jönköping Södra idrottsförening, verksamhetsberättelse 1956-57, A:III Jönköpings folkrörelsearkiv. 
90 Jönköping Södra idrottsförening, verksamhetsberättelse 1957-58, A:III Jönköpings folkrörelsearkiv. 
91 Jönköping Södra idrottsförening, verksamhetsberättelse 1959-60, A:III Jönköpings folkrörelsearkiv. 
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 B   

VI Ospecificerade A 3  

 B 13  

 C   

Källa: Jönköping Södra Idrottsförening verksamhetsberättelser 1955-60, A:III Jönköpings 

Folkrörelsearkiv. 

Åren 1955-1960 satt det totalt trettioåtta ledamöter i Jönköping Södra Idrottsförenings 

styrelse. Sex av ledamöterna tillhörde överklass. Då främst inom olika chefspositioner. Tio 

stycken ledamöter kategoriserades som medelklass. En arbetade som hantverkare med 

mästartitel. De resterande nio ledamöterna arbetade främst inom olika tjänstemannayrken. Sex 

stycken var yrkesarbetare eller arbetare. Yrkesarbeten som gick att finna var hattmakare. Tre 

stycken föll in i kategorin felaktig data och tretton stycken gick inte att specificera. 

Tabell 4: Social sammansättning utifrån medlemskort i Jönköping Södra idrottsförening 

1955-1960. 

Klass Kategori Män Kvinnor 

1 Överklass A 1  

 B 4  

II Medelklass A 2  

 B 8  

III Bönder    

IV Yrkesarbetare  6  

V Arbetare A 5  

 B   

VI Ospecificerade A   

 B 1  

 C   

 D   

Källa: Jönköping Södra Idrottsförening medlemskort 1961-65, A III Jönköpings Folkrörelsearkiv. 

Även under denna period fanns det sparsamt med medlemskort. Totalt fanns det tjugosju 

medlemskort och av dessa var tjugosju stycken män. Fem av de nya medlemmarna under 

denna period hade ett yrke inom kategorin överklass. En av dessa medlemmar var 

storföretagare resterande fyra arbetade som högre tjänstemän. Storföretagaren ägde ett 

bryggeri. Tio stycken medlemmar kategoriseras som medelklass. Då främst inom 

tjänstemannasektorn. Sex stycken arbetade som yrkesarbetare medan fem stycken på industri 

eller motsvarande. En medlem föll in i kategorin ospecificerat. 
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Den sociala sammansättningen i Jönköping Södras idrottsförening 1961-

1965. 
Åren 1961-62 är den ekonomiska situationen dålig vilket delvis beror på ett bristande 

publikstöd. Styrelsen vädjar till de passiva medlemmarna att mer aktivt delta i 

föreningsarbetet då bland annat behovet av ledare är väldigt stort. Om alla hjälps åt kan dessa 

svårigheter övervinnas.
92

 1962-63 har det skett ett generationsskifte i fotbollens A-lag. 

Styrelsen påpekar riskerna som finns med detta gällande spelförmåga och om de yngre 

spelarna håller för påfrestningarna. En ljuspunkt i föreningen är den goda 

sammanhållningen.
93

 De ekonomiska svårigheterna fortsätter och 1963-64 säljs Odensberg. 

Styrelsen skriver 1964-65 att det är ett stort problem med medlemmar som besöker andra 

föreningars bingospel istället för föreningens egen. Styrelsen uttrycker det som ”ett mycket 

egendomligt sätt att manifestera sin solidaritet.”
94

 

Tabell 5: Social sammansättning i Jönköping Södra idrottsförenings styrelse 1961-65. 

Klass Kategori Män Kvinnor 

1 Överklass A 1  

 B 12  

II Medelklass A   

 B 12  

III Bönder    

IV Yrkesarbetare  6  

V Arbetare A 3  

 B   

VI Ospecificerade A 3  

 B 7  

 C   

Källa: Jönköping Södra Idrottsförening verksamhetsberättelser 1961-65, A:III Jönköpings 

Folkrörelsearkiv 

Mellan 1961-65 sitter det totalt fyrtiofyra stycken ledamöter i J-södras styrelse. Samtliga 

ledamöter är män. Tretton av ledamöterna inföll i kategorin överklass.  Yrken inom överklass 

som fanns representerade är främst olika direktörs samt chefstjänster. Tolv stycken av 

ledamöterna hade yrken vilka klassificeras som medelklass. Vanligt förekommande yrken går 

att finna inom försäljning samt tjänstemannayrken. Två ledamöter var verksamma inom 

yrkesarbetare medan resterande sex stycken var verksamma inom arbetarklass. Tre stycken 

felade data på och sju stycken gick inte att specificera. 

Tabell 6: Social sammansättning utifrån medlemskort i Jönköping Södra idrottsförening 

mellan 1961-65. 

                                                            
92 Jönköping Södra idrottsförening, verksamhetsberättelse 1961-62, A:III Jönköpings folkrörelsearkiv. 
93 Jönköping Södra idrottsförening, verksamhetsberättelse 1962-63, A:III Jönköpings folkrörelsearkiv. 
94 Jönköping Södra idrottsförening, verksamhetsberättelse 1964-65, A:III Jönköpings folkrörelsearkiv. 
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Klass Kategori Män Kvinnor 

1 Överklass A   

 B 9  

II Medelklass A 1  

 B 9  

III Bönder    

IV Yrkesarbetare  4  

V Arbetare A 2  

 B   

VI Ospecificerade A 3  

 B   

 C   

Källa: Jönköping Södra Idrottsförening medlemskort 1961-65, A:III Jönköpings Folkrörelsearkiv. 

Under perioden fanns det tjugoåtta medlemskort. Av dessa tjugoåtta personer var samtliga 

män. Nio av dessa personer inföll i överklass kategori B. Tio stycken i medelklass varav en i 

kategori A medan resterande nio i kategori B. Då främst som tjänstemän. Fyra stycken var 

yrkesarbetare och två stycken arbetare. Tre stycken hamnade inom kategorin felande data.  

Sammanfattning 

Under perioden 1950-55 finns det ett rikt material kring ledamöter i styrelsen och en stor 

andel fanns representerade i telefonkatalogen från 1953. Det är en stark dominans av personer 

som till yrket verkade inom över- samt medelklass. Yrken som är mer förekommande är olika 

direktörsposter samt olika tjänstemannayrken. Utifrån den sparsamma ör information som 

medlemskorten ger finns det tendenser till dominans av medelklassyrken. Den sociala 

sammansättningen under denna period är således övervägande över- samt medelklass. 

Verksamhetsberättelserna berättar om att klubben har svårt att hitta medlemmar som vill 

jobba ideellt. Klubbstugan Odensberg är ett återkommande ämne och då de nya 

träningsplanerna som byggs. Den nystartade damklubben nämns då den inbringat pengar till 

föreningen.  

1955-60 är en period där det är en manlig dominans både bland ledamöter i styrelsen, men 

även bland medlemmarna. Över samt medelklassen har en stark dominans i styrelsen och en 

anledning till detta kan härledas till att samma personer sitter flera år i rad. Detta medför att 

en rådande social sammansättning kan fortgå under flera år. Bland medlemmarna är det en 

jämnare fördelning gentemot föregående period. Det är fortfarande många av de nya 

medlemmarna under denna period som tillhör kategorin över- och medelklass. Men det är 

även så att flera nya medlemmar tillhör yrkeskategorierna yrkesarbetare och arbetare. Under 

perioden framkommer det att damklubben hjälp till med olika arrangemang utanför 

idrottsplanen. Tack vare deras insatser har klubbstugan kunnat rustas upp.  

Under den sista delen av undersökningsperioden, 1961-65, domineras styrelsen av manliga 

personer. Styrelsen sociala sammansättning består främst av yrkeskategorier som direktör, 

försäljningschef samt tjänstemannayrken. Resterande är fördelade på arbetaryrken samt 

kategorin ospecificerat. Samma tendenser går att se i den sociala sammansättningen hos nya 
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medlemmar där de följer samma mönster. Verksamhetsberättelserna berättar om att 

idrottsföreningen har det svårt ekonomist, men att styrelsen ändå periodvis gläds över 

föreningens sammanhållning. Dock mot slutet av perioden verkar det vara problem med 

medlemmar som ej är solidariska mot föreningens bingospel.  

8. Presentation av den sociala sammansättningen i KFUM 

Idrottsförening 1950-1965 
I detta avsnitt kommer den sociala sammansättningen i KFUM Idrottsförening presenteras 

utifrån års/verksamhetsberättelser, styrelsesammansättning samt medlemskort mellan 1950-

65. Samma klassificeringsschema som tidigare har använts. Under perioden har det totalt 

suttit 125 ledamöter (inte personer) i KFUM Idrottsförenings styrelse. Antalet medlemskort 

där inträde förekommit under samma period uppgår till 117 stycken. 

Den sociala sammansättningen i KFUM Idrottsförening 1950-1955 

1950 års verksamhetsberättelse börjar med ett citat ur korintierbrevet 9.24: ”I veten ju, att 

fastän de som löper på tävlingsbanan allesammans löpa, så vinner allenast en segerlön. Löpen 

såsom denne för att I mån vinna lönen.”
95

 Styrelsen skriver att detta citat är något som ofta 

används i idrottssammanhang och är något som kan gå rakt in i idrottspojkarnas hjärtan. 

Vidare går det att läsa om hur styrelsen under året gjort många försök till uppbyggelsestund, 

men att intresset för detta tyvärr varit dålig.
96

 1952 års verksamhetsberättelse berättar om ett 

ökat intresse för friidrott. En annan intressant detalj är att den inte börjar med ett inledande 

citat.
97

 1953 års verksamhetsberättelse inleder med att styrelsen uppmanar medlemmarna till 

att hålla kontakten med den Gud vilka alla tjänar. Styrelsen anser att föreningen har för lite 

juniorer och det måste ”propageras” bland stadens pojkar och då främst genom de pojkar som 

redan tillhörde föreningen.
98

 Verksamhetsberättelsen 1954 berättar om hur en av avdelningens 

medlemmar avlidit.
99

  

Tabell 7: Social sammansättning i KFUM Idrottsförenings styrelse mellan 1950-55. 

Klass Kategori Män Kvinnor 

1 Överklass A   

 B 3  

II Medelklass A   

 B 7  

III Bönder    

IV Yrkesarbetare  2  

V Arbetare A 1  

 B   

VI Ospecificerade A 1  

                                                            
95 KFUM Idrottsförening, verksamhetsberättelse 1950, D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv. 
96 Ibid 
97 KFUM Idrottsförening, verksamhetsberättelse 1952, D:I Jönköping Folkrörelsearkiv. 
98 KFUM Idrottsförening, verksamhetsberättelse 1953, D:I Jönköping Folkrörelsearkiv. 
99 KFUM Idrottsförening, verksamhetsberättelse 1954, D:1 Jönköping Folkrörelsearkiv. 
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 B 26  

 C   

Källa:KFUM Idrottsförening verksamhetsberättelser 1950-55, D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv. 

Totalt satt det trettiosju ledamöter i KFUM Idrottsförenings styrelse mellan 1950-1955. Av 

dessa trettiosju ledamöter var trettiosju män och noll kvinnor. Många föll inom kategorin 

ospecificerat på grund av att de inte gick att finna i använda telefonkataloger. Av de få som 

gick att finna återfanns tre inom överklass kategori B. Dessa ledamöter var yrkesverksamma 

som direktör och expeditionschef. Sju ledamöter hade yrken vilka återfinns inom medelklass 

och då inom tjänstemannasektorn. Två stycken var verksamma yrkesarbetare i form av 

ingenjörer. En återfanns inom arbetaryrken och då som snickare. Hela tjugosex stycken 

personer gick inte att klassificera.  

 

Tabell 8: Social sammansättning utifrån medlemskort i KFUM Idrottsförening 1950-55. 

Klass Kategori Män Kvinnor 

1 Överklass A   

 B 2  

II Medelklass A   

 B   

III Bönder    

IV Yrkesarbetare    

V Arbetare A   

 B   

VI Ospecificerade A   

 B 9  

 C   

Källa:KFUM Idrottsförening medlemskort 1950-55, D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv. 

En period där det knappt förekommer några medlemskort. Totalt fanns det elva medlemskort varav nio 

inte gick att specificera. Två personer verkade inom överklassyrken. 

Den sociala sammansättningen i KFUM Idrottsförening 1956-1960 

Verksamhetsberättelsen från 1956 berättar om hur de yngre pojkarna inom friidrottssektionen 

varit ett glädjeämne. De har visat en ”härlig gnista” på tävling och träning. Den 8 dec har 

föreningen hållt ett stort event för ungdomar. Förhoppningen från styrelsens sida är att arbetet 

som riktats mot ungdomar inte varit onödigt. Verksamhetsåret avslutas med att tacka gud.
100

 I 

verksamhetsberättelsen från 1957 står det om hur gymnastikverksamheten alltid börjar med en 

bönestund. Det har även varit en vinterutflykt där ett tjugofemtal ungdomar deltagit i 

”benknäckarmarschen” och därefter samtalat om högre och viktigare ting. Styrelsen tackar 

                                                            
100 KFUM Idrottsförening Jönköping, verksamhetsberättelse 1956, D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv . 
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även Gud för ett gott verksamhetsår.
101

 1958 talas det om att bowlingen inte gått särskilt bra 

med att den ger motion och en god trivsel. Intresset för sportstugan kunde vara betydlig större. 

Styrelsen vill även ”samla de gemensamma krafterna för en effektiv insats för IA 

(Internationellt arbete). Inte för tävlingsframgångar utan för att hjälpa unga pojkar att vinna 

det eviga livet.”
102

 1959 skriver styrelsen om kampen på det idrottsliga planet egentligen inte 

är viktigt utan det är vad som händer på det andliga planet som är viktigt. En idrottsman ska 

alltid göra sitt yttersta på idrottsplanen och KFUM ska alltid göra sitt yttersta för att föra unga 

människor till Gud. Vidare framhålls en person inom friidrottssektionen samt framkommer 

det att tennisen inte har några yngre förmågor och då på grund av brist på instruktioner. 

Verksamhetsberättelsen avslutas med en bön för det nya året: ”Att [vi] får bliva ett redskap på 

vägen mot vårt gemensamma mål. A K:et i KFUM får lysa igenom allt vårt arbete.”
103

 1960 

inleds verksamhetsberättelsen av några ord ur ordspråksboken 16:9 ”befall dina verk åt 

Herrens så hava dina planer framgång.” Styrelsen vill med dessa ord påminna om att det 

arbete som KFUM idrottsförening utför inte endast är för kroppen utan ”att vi allt må lita till 

Herren, alla goda gåvors givare, Jesus Kristus.”
104

 

Tabell 9: Social sammansättning i KFUM Idrottsförenings styrelse 1956-1960. 

Klass Kategori Män Kvinnor 

1 Överklass A   

 B 4  

II Medelklass A   

 B 18  

III Bönder    

IV Yrkesarbetare  5  

V Arbetare A 5  

 B   

VI Ospecificerade A   

 B 11  

 C   

Källa: KFUM Idrottsförening Jönköping verksamhetsberättelser 1956-60, D:I Jönköpings 

Folkrörelsearkiv. 

Totalt satt det fyrtiotre ledamöter i KFUM Idrottsförenings styrelse mellan 1955-1960. Av 

dessa trettiosju ledamöter var trettiosju män och noll kvinnor. Fyra ledamöter föll in i kategori 

1B Dessa ledamöter var verksamma som direktörer samt lärare. Arton stycken var verksamma 

inom medelklassyrken och då som tjänstemän. Fem stycken arbetade som ingenjörer vilket 

kategoriserades som yrkesarbetare Fyra ledamöter kategoriserades som arbetare och då som 

typografer. Fjorton stycken av ledamöterna gick inte att kategorisera. 

Tabell 10: Social sammansättning utifrån medlemskort i KFUM Idrottsförening 1956-60. 

                                                            
101 KFUM Idrottsförening Jönköping, verksamhetsberättelse 1957, D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv.  
102 KFUM Idrottsförening Jönköping, verksamhetsberättelse 1958, D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv. 
103 KFUM Idrottsförening Jönköping, verksamhetsberättelse 1959, D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv  
104 KFUM Idrottsförening Jönköping, verksamhetsberättelse 1960, D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv  
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Klass Kategori Män Kvinnor 

1 Överklass A   

 B 5  

II Medelklass A 2  

 B 3  

III Bönder    

IV Yrkesarbetare  4  

V Arbetare A 2  

 B   

VI Ospecificerade A 2  

 B 17  

 C   

Källa:KFUM Idrottsförening Jönköping medlemskort 1956-60, D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv. 

Totalt fanns det trettiofem medlemskort där medlemmarna gick med under nämnd period. 

Trettiofem av dessa nya medlemmar var män och noll kvinnor. Fem av medlemmarna hade 

överklassyrken som bankkamrer, gymnasiedirektör samt titeln tjänsteman. Fem medlemmar 

kategoriserades som medelklass varav två inom kategori A och då som köpman och 

målarmästare. Tre medlemmar arbetade som yrkesarbetare och då som målare samt 

ingenjörer. Resterande två arbetare hade yrken som typograf och plastarbetare. Två stycken 

medlemmar felade data på och sjutton stycken gick inte att specificera.  

Den sociala sammansättningen i KFUM Idrottsförening 1961-1965 

1961 konstaterar styrelsen att under året har vissa fått segra medan andra fått känna nederlag. 

Dock är det viktigt att varken varan för stolt eller att älta utan att hela tiden jobba mot högre 

mål vilka alla kan vinna en oförglömlig seger.
105

 1962 har orienteringen haft tävlingsstopp på 

grund av gulsot samt att en medlem nått ”det eviga målet”.
106

 1964 har ännu en medlem nått 

”slutmålet för sin jordiska vandring.” Styrelsen framhäver även att det framöver är viktigt att 

utveckla det idrottsliga, men även det andliga arbetet.
107

 1965 har bordtennissektionen fått 

anslutning av ett femtiotal flickor. En kvinnlig sektion för motionsgymnastik har startat. Året 

har innefattat många jobbiga timmar men även många segrar. Verksamhetsberättelsen 

avslutas med Pauli ord om ”den oförglömliga segerkransen som är till reds åt var och en som 

kämpar ärligt i livets hårda kamp med kristus Jesus som slutmål.
108

 

Tabell 11: Social sammansättning i KFUM Idrottsförenings styrelse 1961-1965. 

Klass Kategori Män Kvinnor 

1 Överklass A   

                                                            
105 KFUM Idrottsförening Jönköping, verksamhetsberättelse 1961, D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv.  
106 KFUM Idrottsförening Jönköping, verksamhetsberättelse 1962, D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv. 
107 KFUM Idrottsförening Jönköping, verksamhetsberättelse 1963, D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv. 
108 KFUM Idrottsförening Jönköping, verksamhetsberättelse 1965, D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv. 
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 B 4  

II Medelklass A 1  

 B 14  

III Bönder    

IV Yrkesarbetare  13  

V Arbetare A 6  

 B   

VI Ospecificerade A 1  

 B 4  

 C  1 

Källa:KFUM Idrottsförening verksamhetsberättelser 1956-60, D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv. 

Totalt satt det fyrtiofem ledamöter i KFUM-idrottsförenings styrelse mellan 1961-1965. 

Fyrtiofyra av dessa var män och en var kvinna. Fyra av dessa ledamöter föll in i kategori 1B i 

form av lärare. Det var samma person som återkom så det var således inte fyra olika personer 

som hade en akademisk examen. Femton personer hade yrken inom medelklass och åtta av 

dessa inom kategori B. Då främst som köpmän, men även en med mästartitel. Resterande sju 

hade främst yrken som lägre tjänstemän. Nitton ledamöter hade yrken som yrkesarbetare eller 

outbildade arbetare. De yrken som var vanligast representerade inom yrkesarbetarna var 

ingenjörer. Sex stycken ledamöter gick inte yrkestiteln att specificera. En kvinna fanns 

representerad i styrelsen och då med titeln fru.  

Tabell 12: Social sammansättning utifrån KFUM Idrottsförenings medlemskort mellan 1961-

65. 

Klass Kategori Män Kvinnor 

1 Överklass A   

 B 3  

II Medelklass A 1  

 B 4 1 

III Bönder    

IV Yrkesarbetare  9  

V Arbetare A 4  

 B   

VI Ospecificerade A 2  

 B 24 21 

 C  4 

Källa:KFUM Idrottsförening medlemskort 1961-65, Id:151 D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv. 
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Antalet medlemskort från den undersökta perioden uppgår till sjuttiotre stycken. Fyrtiosju av 

dessa medlemmar var män och tjugosex stycken kvinnor. Tre av dessa medlemmar 

kategoriserade sig inom överklassyrken och då som rektor, folkskollärare samt tjänsteman. 

Sex stycken kategoriserades som medelklassyrken. Främst lägre tjänstemannayrken samt 

inköpschef. Sex stycken kategoriserades som yrkesarbetare och då främst som ingenjörer. 

Fyra arbetade inom industri utan utbildning och då främst som typografer. Två stycken gick 

det inte att tolka data och hela trettiofem stycken föll inom kategorin ospecificerad. Fyra 

stycken hade titeln fru. 

Sammanfattning 

Under 1950-55 perioden fanns det ett relativt rikligt material kring ledamöter som suttit i 

styrelsen, men det var desto svårare att klassificera yrkestiteln. Det fanns inte särskilt många 

medlemskort. Att urskilja från denna period är att det finns en manlig dominans inom både 

styrelse och nytillkomna medlemmar.  

Under perioden 1956-60 går det att se en jämnare fördelning mellan olika klasser. 

Dominansen av ledamöter som var verksamma som tjänstemän är inte lika påtaglig. Av de 

medlemmar som gick att kategorisera är det inga yrkesgrupper som sticker ut.  

1961-65 är en intressant period i många avseenden. Även om det var ett stort bortfall rörande 

vilka yrken som funnits representerade bland medlemmarna går det att se en förändring i den 

manliga representationen. En kvinna sitter i styrelsen och föreningen får ett antal nya 

kvinnliga medlemmar. Varför just deras yrken varit så svåra att specificera kan ha med att den 

telefonkatalog som använda för att samköra olika namn är från 1968, alltså några år efter 

perioden. Detta medför att många troligtvis har gift sig och således även bytt efternamn. 

Vidare är min uppfattning att det oftare skrevs ut titlar på männen i telefonkatalogerna medan 

kvinnor oftast betecknades fru.  

9. Presentation av den sociala sammansättningen i IK Reif mellan 

1953-1965 
I detta avsnitt kommer den sociala sammansättningen i IK Reif presenteras utifrån 

års/verksamhetsberättelser, styrelsesammansättning samt medlemskort mellan åren 1953-

1965. Samma klassificeringsschema som tidigare har använts. Under perioden har det totalt 

suttit 79 ledamöter (inte personer) i IK Reif. Antalet medlemskort där inträde förekommit 

under samma period uppgår till 74 stycken. 

Den sociala sammansättningen i IK Reif Styrelse mellan 1953-1960 

I verksamhetsberättelsen från 1954-55 går det att läsa om hur klubben haft ett A-lag samt ett 

juniorlag i hockey under den gångna säsongen samt ett junior- och ett pojklag i fotboll.
109

 

1956 lyckades juniorlaget i hockey ta en tredjeplats i serien vilket klubbstyrelsen var nöjda 

med. Pojklaget i fotboll hade i det stora hela skött sig bra. Under 1957 var vädret så dåligt att 

det inte gick att träna hockey. Det blev därför många förluster i seriespelet, men under 

rådande omständigheter kunde styrelsen inte dela ut någon individuell spelarkritik dock lyfts 

några spelare fram. Fotbollen hade inte heller den gått särskilt bra då många spelare haft svårt 

att komma ifrån jobbet. Pojklaget placerade sig sämre än förväntat. Styrelsen har en 

förhoppning om att den sammanhållningen och kamratandan som råder i klubbe ska hjälpa till 

”att försvara Reifs färger” på ett sportmannamässigt och framgångsrikt sätt både på och 

utanför planen.
110

 1958-59 har klubben blivit ett namn att räkna med i staden. Då inom 

                                                            
109 IK Reif, verksamhetsberättelse 1954-1955, A:I Jönköpings Folkrörelsearkiv. 
110 IK Reif, verksamhetsberättelse 1957, A:I Jönköpings Folkrörelsearkiv. 
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hockey vilket bland annat kan kopplas samman med att det numera fanns träningsmöjligheter 

inomhus. Det finns många spelar men taktiken och rutinen saknas. Just nu är inte fotboll i 

fokus, men den skapar sammanhållning och motion över sommaren. Pojklaget hade inte 

uppnått några bra resultat, men det fanns ett antal ”påläggskalvar” för framtiden.
111

 1959-

1960 går det att läsa om hur klubben med ”förenade krafter” samt med ”god kamratskap, 

sammanhållning och arbetslust från varje medlems sida och med mottot ”Allt för klubbens 

bästa” ser fram mot det nya verksamhetsåret.
112

 

Tabell 13: Social sammansättning i IK Reif styrelse mellan 1953-1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: IK Reif verksamhetsberättelser 1953-60, A:I samt D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv 

Under perioden 1953-1960 satt det trettiosex stycken ledamöter i IK REIFS styrelse. Av dessa 

trettiosex ledamöter var trettiosex stycken män och noll kvinnor. Fyra hade yrken inom 

överklass och då främst som kamrer. Sex ledamöter verkade inom typiska medelklassyrken 

och då främst som lägre tjänstemannayrken. Två ledamöter hade okvalificerade arbetaryrken i 

form av lagerarbetare. En ledamot felade data och tjugotre stycken gick inte att specificera. 

Tabell 14: Social sammansättning utifrån medlemskort i IK Reif medlemskort mellan 1953-

60. 

Klass Kategori Män Kvinnor 

1 Överklass A   

 B   

II Medelklass A 4  

 B 1  

                                                            
111 IK Reif, verksamhetsberättelse 1958-1959, A:I Jönköpings Folkrörelsearkiv. 
112 IK Reif, verksamhetsberättelse 1959-1960, A:I Jönköpings Folkrörelsearkiv. 

Klass Kategori Män Kvinnor 

1 Överklass A   

 B   

II Medelklass A 2  

 B 8  

III Bönder    

IV Yrkesarbetare    

V Arbetare A 2  

 B   

VI Ospecificerade A 1  

 B 23  

 C   
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III Bönder    

IV Yrkesarbetare  2  

V Arbetare A 1  

 B   

VI Ospecificerade A 4  

 B 35  

 C   

Källa: IK Reif medlemskort 1953-60, Id:2314 A:I samt D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv 

Personer som blev medlemmar under ovan nämn period var fyrtiosju stycken. Av dessa 

fyrtiosju stycken var det fyrtiosju män och noll kvinnor. Fem medlemmar jobbade med 

typiska medelklassyrken och främst inom handel. Två medlemmar var yrkesarbetare i form av 

spårvagnsförare ´samt svarvare. Fyra medlemmar felade data på och trettiofem stycken gick 

inte att specificera. 

Den sociala sammansättningen i IK Reif styrelse mellan 1961-1965 

Under verksamhetsåret 1960-61 har det varit svårt att ställa upp med ordinarie lag på grund av 

spelarskador, men även ett bristande intresse från en del håll. Medlemmarna har under 

säsongen träffats för att dricka kaffe och pratat om hockey. Styrelsen påpekar att 

”träningsfliten” lämnar en hel del övrigt att önska.
113

 1961-62 är de sportsliga framgångarna 

inte särskilt stora. Medlemstalet har minskat till 53 stycken, detta på grund av att föreningen 

blivit hårdare med årsavgifterna.  

Tabell 15: Social sammansättning i IK Reif styrelse mellan 1961-1965 

Klass Kategori Män Kvinnor 

1 Överklass A   

 B   

II Medelklass A   

 B 11  

III Bönder    

IV Yrkesarbetare  3  

V Arbetare A 1  

 B   

VI Ospecificerade A 7  

 B 21  

 C   

Källa: IK Reif verksamhetsberättelser 1961-65, A:I samt D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv 

                                                            
113 IK Reif, verksamhetsberättelse 1960-1961, D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv 
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Mellan 1960-65 satt det totalt fyrtiotre ledamöter i IK REIF styrelse. Av dessa fyrtiotre 

ledamöter var fyrtiotre män och noll kvinnor. Elva stycken arbetade inom medelklassyrken. 

Bland annat som olika inspektörer. Tre ledamöter arbetade som yrkesarbetare och då som 

snickare. En ledamot hade ett industrijobb inom fabriksarbete. Sju ledamöter fanns det ingen 

tillförlitlig data på och för tjugoen stycken gick yrkestitel inte att specificera. 

Tabell 16: Social sammansättning utifrån IK Reif medlemskort mellan 1961-65. 

Klass Kategori Män Kvinnor 

1 Överklass A   

 B 2  

II Medelklass A   

 B 4  

III Bönder    

IV Yrkesarbetare  1  

V Arbetare A 1  

 B   

VI Ospecificerade A 1  

 B 18  

 C   

Källa: IK Reif medlemskort 1953-60, A:I samt D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv 

Under samma period fanns det tjugosju personer som blev medlemmar. Av dessa var tjugosju 

stycken män och noll kvinnor. Två stycken hade en yrkestitel som motsvarade ett 

överklassyrke. Dessa yrken var kamrer och banktjänsteman. Fyra stycken arbetade inom ett 

medelklassyrke. Främst som lägre tjänstemän. En medlem var yrkesarbetare, svarvare, och en 

arbetade på fabrik. Arton medlemmar gick inte att specificera medan data felade på en av 

medlemmarna.  

Sammanfattning 

I denna förening var det väldigt många inom både styrelse, men även bland medlemmar som 

inte gick att specificera. Personerna fanns helt enkelt inte i några telefonkataloger från den 

undersökta perioden. En teori är att då det var en förening med många unga medlemmar var 

dessa studenter och bodde således hemma. Därför fanns de inte representerade i 

telefonkatalogerna. 

När det kommer till att se den sociala sammansättningen för denna period är datan allt för 

ospecificerad. Om än något skulle utläsas ur materialet är att det inom styrelsen finns en 

dominans av medelklassyrken. En annan slutsats som kan dras är att det i denna förening 

finns ett manligt styre.  
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10. Diskussion 
Under perioden 1950-1955 dominerades styrelsen i Jönköping Södra Idrottsförening av 

ledamöter vilka har jobb inom medel- samt överklass. De yrken som varit mest dominerande 

bland styrelseledamöterna är kamrer och tjänstemannayrken. Även bland medlemskorten 

finns det en mindre dominans av yrken inom medelklassen och då främst inom handel och 

som tjänstemän. Resultatet från KFUM idrottsförening under samma period är svårt att tolka 

då det både inom styrelsen samt bland medlemskorten varit ett stort övertag av personer vars 

yrkestitel inte gått att specificera. Att det finns en stark representation av tjänstemannayrken 

kan härledas till att de är ett yrke vilket inhyste många idrottsmän. Bland Allsvenska och 

division 3 fotbollsspelare arbetade så många som en fjärdedel med ett tjänstemannayrke. En 

bidragande orsak till detta går att finna i att många fotbollsspelare blev erbjudna jobb inom 

brandkår och polis. En annan orsak är att tjänstemannayrket under 1950-talet hade tappat 

avsevärt i status jämfört med hur det sett ut i början av 1900-talet.
114

  

Även om styrelsen i Jönköping Södra Idrottsförening främst bestått av över samt 

medelklassyrken finns inga tecken på att en borgerlighet skulle varit närvarande i klubben. 

Snarare berättar verksamhetsberättelserna mellan 1950-1955 om en förening vilken arbetar 

för att skapa en stark gruppkänsla och att medlemmarna måste arbeta gemensamt för klubbens 

bästa. Vidare är ordet klubbkänsla viktigt vilket tyder på vikten av grupptillhörighet. Detta 

kan kopplas samman med det som sedermera skulle benämnas folkhemmet vilket nu blivit 

förankrat i samhället. Grupptillhörigheten är viktig och klassmotsättningar har tonats ner. Det 

går även att se ett samband med de förändringar den svenska idrotten genomgick under och 

efter andra världskriget. När andra världskriget bröt ut 1939 lyckades den då sittande 

samlingsregeringen samla företrädare från både stat, kommun, olika intresseorganisationer, 

folkrörelser och andra föreningar i ett gemensamt samarbete utifrån rådande krigsläge. Wiijk 

beskriver detta som ett gemensamt konsensustänk där tanken var att stärka samhället och 

förena olika befolkningsgrupper.
115

 Detta konsensustänk verkar sedan leva kvar även efter 

andra världskrigets slut. KFUM Idrottsförenings verksamhetsberättelser för samma period 

beskriver en förening där det idrottsliga egentligen inte är i fokus utan tron på Gud. Att lyckas 

sprida Guds budskap till fler unga människor är det absolut viktigaste och föreningen jobbade 

aktivt för detta
116

.  

I Jönköping Södras verksamhetsberättelser skrivs det om en damklubb.117 Vid närmare 

granskning av detta material framkommer det att denna förening höll på med aktiviteter 

såsom att sy matchdräkter eller ordna julfester. Det finns inget dokumenterat om någon 

idrottslig aktivitet.118 Vidare går det på bild se hur det funnits ett damlag i handboll 1948, så 

det har funnits kvinnligt idrottsutövande i klubben.119 Detta är dock inget som finns 

dokumenterat för den undersökta perioden. En möjlig anledning kan vara att Jönköping Södra 

Idrottsförening bestod av olika idrottsliga undergrupper och att denna information finns där. 

Verksamhetsberättelserna skriver om hur damklubben lyckats tjäna in 4000 kronor och 

uppmanar därför de manliga medlemmarna att få sina fruar/fästmör att gå med i klubben.
120

 

Slutsatsen kring denna skrivelse är att styrelsen vill ha fler kvinnor till damklubben då den är 

                                                            
114 Andersson, Torbjörn. Kung fotboll-Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950, s.550. 
115 Wiijk, Johnny. Idrott, krig och nationell gemenskap: Om riksmarscher, fältsport och Gunnar Hägg-feber, 
s.309. 
116 KFUM Idrottsförening, verksamhetsberättelse 1950-55, D:I Jönköpings Folkrörelsearkiv. 
117 Jönköping Södra, verksamhetsberättelse 1955, A:III Jönköpings folkrörelsearkiv. 
118 Jönköping Södra Idrottsförenings damklubb, verksamhetsberättelser 1955, A:1 Jönköpings folkrörelsearkiv. 
119Widell, Magnus. Carlsson Uno. (red), Engstrand, Lars-Erik. (red). Nittio år med J-Södra, passim. 
120 Jönköping Södra Idrottsförening, verksamhetsberättelse 1955, A:III Jönköpings folkrörelsearkiv. 
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inkomstbringande för de manligt dominerande idrottsliga grenarna. Att KFUM endast bestod 

av män bör inte vara en lika stor överraskning då det fanns en kvinnlig motsvarighet i KFUK. 

Det är även tydligt att idrotten i det här skedet är skapat av män för män. Folkhemmet har 

gjort att fler människor får mer fritid, men det är främst männen som får skörda den lyxen. 

Detta genom att kvinnorna är hemma och tar hand om hushållet samt barnen.121 Detta går att 

koppla till det historikern Yvonne Hirdman kallar husmoderskontraktet, vilket innebär att 

varken idrott eller yrkesliv var något kvinnor skulle hålla på med utan de skulle sköta 

hemmet. Perioden 1950-55 var på grund av detta inte alls gynnsam för den kvinnliga delen av 

idrottsrörelsen i Jönköping. 122  

Mellan 1956-60 jobbade de flesta ledamöterna i Jönköping Södra Idrottsförening inom ett 

medel eller överklassyrke. Det yrke som varit mest återkommande är tjänsteman. Bland nya 

medlemmar fanns det ett väldigt litet övertag för över och medelklassyrken, men den sociala 

sammansättningen är mer utspridd bland de olika yrkeskategorierna. Det är ungefär lika 

många som jobbar inom över och medelklassyrken som inom arbetaryrken. Styrelsen sociala 

uppsättning speglas inte lika tydligt i de nya medlemmarnas sociala uppsättning. 

Verksamhetsberättelserna skriver om en förening som uppskattar det frivilliga arbete som en 

lite skara medlemmar genomför samt att styrelsen uppskattar de pengar som damklubben får 

in. Att nämna är hur de pengarna sedan används för att rusta upp faciliteter för främst 

fotbollens räkning.
123

 En stor del av KFUM Idrottsförenings ledamöter arbetade inom medel 

samt överklassyrken. De vanligaste yrkena var olika chefs samt tjänstemans positioner. Inom 

de olika yrkesarbetarkategorierna representeras främst av ingenjörer och typografer. Bland de 

medlemmar vars yrke gick att fastställa fanns det även där en betydligt jämnare fördelning än 

tidigare.  

Resultatet av IK Reifs material gör det svårt att fastställa någon social sammansättning, då det 

är ett stort bortfall både när det kommer till styrelsen, men även bland de som blev 

medlemmar under den undersökta perioden. Dock bör det framgå att personen som är 

drivande och även var styrelseordföranden under perioden jobbade som kamrer. Detta kan 

tyda på att det i föreningen funnits en drivande borgerlig kraft vilket även kan påvisa att de 

unga medlemmarna fostrats i borgerliga ideal. Under början av 1940-talet kom 

ungdomsidrotten att utvecklas till att bli en fråga om fostran. De fritidsvanor som ungdomarna 

hade kom att granskas och blev en del av samhällsdebatten.
124

 Med en borgerlig 

styrelseordförande är det en stor chans att borgerliga idéer, värderingar, attityder och sociala 

mönster funnits inom föreningens sociala struktur. En borgerlig hegemoni som inte fokuserat 

på det ekonomiska utan på en vardaglig fostran. Oavsett om det varit medvetet från 

ledningens sida eller ej.
125

 Dock beskriver verksamhetsberättelserna från IK Reif en förening 

som vill skapa en anda för klubben och att det är viktigt med medlemmar som på ett 

sportmannamässigt sätt representerar klubben både på och utanför planen. Styrelsen skriver 

även om hur klubben med hjälp av god kamratanda och arbetslust ska få bättre resultat nästa 

år. Att hårt arbete generar framgång är ett typiskt borgerlig ideal, men kamratanda och 

gruppen är tankar som snarare går att finna bland arbetarklassen.. Därför går det inte att dra 

några slutgiltiga slutsatser huruvida det funnits en borgerlig hegemoni i IK Reif eller ej.  

                                                            
121 Olofsson, Eva. Har kvinnor en sportslig chans – Den svenska idrottsrörelsen och kvinnor under 1900-talet, 
s.56.  
122 Haslum, Rolf. Idrott, Borgerlig Folkfostran och Frihet – Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930-1960,.s.307. 
123 Jönköping Södra Idrottsförening, verksamhetsberättelser 1956-60, Id:2352 A:III Jönköpings folkrörelsearkiv. 
124 Wijk, Johnny. Johnny Idrott, krig och nationell gemenskap: Om riksmarscher, fältsport och Gunnar 
Häggfeber, s.217. 
125 Andersson, Torbjörn. Kung fotboll-Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950, s.26. 
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I alla tre föreningar mellan 1956-1960 har det varit ett övertag av medelklassyrken och många 

har arbetat främst som tjänstemän. Inte heller under denna period har det funnits någon tydlig 

borgerlig hegemoni. Tankar om kamratanda och gemenskap är det som är återkommande i 

alla tre föreningar. De olika föreningarna verkar inte ha haft monopol på en viss typ av 

medlemmar och det går inte se några direkta mönster rörande skillnader av dominerande 

yrken mellan föreningarna. Även under denna period representeras alla tre av män. 

Fortfarande är det idrott av män för män och det går därför att se en manlig dominans inom 

idrottsrörelsen i Jönköping mellan 1955-1960. En bidragande orsak till att det fortfarande är 

en stark manlig dominans går att finna i de jämställdhetsförändringar som skedde under andra 

världskriget fortfarande inte hade fått genomslag i samhället. Det dröjde ända till runt 1960 

innan ett så kallat jämställdhetskontrakt antogs.
126

 

Undersökningsperioden 1961-65 är en väldigt intressant period. I Jönköping Södra 

Idrottsförenings styrelse arbetar ledamöterna främst inom över- och medelklassyrken. De 

vanligaste förekommande yrkena är direktörs samt tjänstemannayrken. Även yrken inom 

handel bör nämnas i sammanhanget. Även bland nya medlemmar var det ett övertag av yrken 

inom över- samt medelklass. Under denna tidsperiod speglar den sociala sammansättningen i 

styrelsen även den sociala sammansättningen bland nya medlemmar. Det är endast män som 

återfinns i styrelsen samt bland medlemmar. Någonstans hade det kunnat tyckas att det borde 

ha tillkommit några kvinnliga medlemmar under perioden. Utifrån undersökningar från 1968 

där det kommer fram att ca sju procent av alla kvinnor uppgav att de var medlemmar i någon 

idrottsförening borde kvinnor även varit representerade i Jönköping Södra.127 En förklaring 

kan vara att fortfarande under den här tidsperioden var antalet idrotter som kvinnor utövade 

begränsad och det var inte förrän på 1970-talet som kvinnor verkligen fick tillträde till ett 

större utbud av idrotter.128  

I KFUM Idrottsförenings styrelse är det en jämn fördelning mellan olika samhällsklasser. Den 

sociala sammansättningen inom styrelsen bestod främst av medelklassyrken, men även 

yrkesarbetare fanns representerade. De tendenser som gick att se under perioden 1955-1960 

fortsätter således inom KFUM Idrottsförening och detta kan tolkas som att det starka 

borgerliga styret inom föreningen håller på att försvinna eller i alla fall utmanas av en mer 

utspridd social sammansättning. Det sitter även en kvinna i styrelsen under perioden vilket är 

anmärkningsvärt då detta inte förekommer i några av de andra föreningarna. Även bland de 

nya medlemmarna är det fler yrkesarbetare än till exempel köpmän vilket visar på en 

förändring i föreningen. Vidare tillkommer nästan lika många kvinnliga medlemmar som 

manliga under perioden vilket visar på en förändring. Detta är intressant då det inte är förrän 

1966 som KFUM och KFUK går ihop och bildar en gemensam förening.129 Detta tyder på att 

den manliga dominansen inom denna idrottsförening håller på att förändras. Många av dessa 

medlemmar kom mellan 1962-63 vilket är tydliga tecken på den förändring som KFUM 

skulle genomgå 1966 då den manliga och kvinnliga föreningen slås ihop. 

Inom IK Reifs var det främst medelklassyrken som dominerade och då främst olika 

inspektörsyrken. Både i styrelsen och bland medlemmar var väldigt många ospecificerade. 

Detta medför att det är svårt att utröna något om föreningens sociala sammansättning. Det 

enda tydliga resultatet som går att se är att föreningen dominerats av män. En möjlig 

                                                            
126 Haslum, Rolf. Idrott, Borgerlig Folkfostran och Frihet – Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930-1960, s.307. 
127 Olofsson, Eva. Har kvinnor en sportslig chans – Den svenska idrottsrörelsen och kvinnor under 1900-talet, 
s.32. 
128 Linderoth, Jan & Norberg.R, Johan. (red). Ett Idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903-2003, s.381f. 
129Alinder, Orvar. KFUK-KFUM. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kfuk-
kfum [Hämtat 2015-10-10]. 



34 
 

anledning till att det var svårt att fastställa yrkestitel är att de fortfarande var studerande och 

bodde hemma. Då föreningen var en mindre förening skulle detta förklara varför dess resultat 

är så svårtolkat. 

Gemensamt för alla tre föreningar är att det under den undersökta perioden funnits ett övertag 

av folk med yrken i över- och medelklass. Det har funnits en klar borgerlig dominans, men att 

konstatera att det funnits en borgerlig hegemoni utifrån detta resultat är svårt. I alla tre 

föreningar har det varit många personer vars yrke inte går att klassificera. Detta medför att 

vikten av verksamhetsberättelserna för att förtälja huruvida en borgerlig hegemoni eller inte 

existerat är stor. Den enda föreningen som på något sätt sticker ut är KFUM Idrottsförening 

där det sker en förändring under den senare delen av undersökningsperioden. Kvinnor ansluter 

bland de nya medlemmarna och styrelsen går mot en mer varierad social sammansättning. 

Metoddiskussion 

I upptakten av denna uppsats fanns en vision om att undersöka medlemsmatriklar från några 

idrottsföreningar i Jönköping. Det skulle visa sig vara svårare än förväntat. Hoppfullt besöktes 

Folkrörelsearkivet i Jönköping som på pappret hade ett ganska gediget material av 

medlemsmatriklar kring flera föreningar, men det skulle visa sig att dessa material inte var 

kompletta. Undersökningsperioden är relativt outforskad på lokal nivå och en anledning till 

detta skulle kunna vara de svårigheter som denna uppsats tampats med. 

Fullständiga medlemsmatriklar för den undersökta perioden finns inte på folkrörelsearkivet i 

Jönköping. Jag har även vänt mig till universitetsbiblioteket Göteborg samt sökt på kungliga 

biblioteket utan något resultat. Endast i en förening, IK Reif, har det funnits fullständiga 

matriklar för enstaka år. Att finna en fullständig matrikel år för år har däremot varit svårt. 

Eftersom matriklarna troligtvis har funnits i tryckt form så bör det antas att de förvarats på 

annan plats eller helt enkelt är förstörda. För Jönköping Södra Idrottsförening framkom det 

ganska sent in i skrivandet av uppsatsen att en hel kapsel med material hade försvunnit under 

tidigare utlån och det är möjlighet att det i denna kapsel funnits ett mer fullständigt material. I 

KFUM Idrottsförening talas det om matriklar i verksamhetsberättelserna, men det är inget 

som lämnats in till arkivet alternativt att det är sådant som ännu inte blivit sorterat. IK Reifs 

material är det mest kompletta, men föreningen existerar inte längre. De medlemskort som 

finns är det som finns kring föreningarnas medlemsuppsättning och är således den bild som 

kan ges av hur det sett ut i föreningarna. Utifrån rådande situation har denna uppsats gjort det 

som går för att få tag i medlemsmatriklarna, men att uppsatsen fått nöja sig med att undersöka 

medlemskort från spridda årtal. 

Spridda medlemskort under den undersökta perioden ger inte en konkret bild om 

medlemmarnas sociala sammansättning, men det ger ändå en indikation på hur det sett ut i 

föreningarna. Dock har det periodvis varit väldigt sparsamt med medlemskort samt varit svårt 

att specificera vilka yrken respektive person haft. Utifrån undersökningen i denna uppsats går 

det därför bara att se fingervisningar på hur det sett ut i föreningarna, men inga konkreta 

resultat. Könsfördelning har gått att urskilja i klubbarna och det går där att dra slutsatser kring 

kvinnors representation i föreningarna. 

Att använda sig av telefonkataloger för att hitta yrkesroll var den enda metoden som fanns 

tillgänglig för att finna personers olika yrkestitlar. Det kan anses vara en ganska icke 

tillförlitlig metod, men i avsaknaden av andra alternativ valdes denna metod Förhoppningen 

som fanns innan beslutet att använda telefonkataloger togs var att detta skulle stå i 

verksamhetsberättelser samt medlemsmatriklar. Detta antagande baserades på att tidigare 

forskning som undersökt andra perioder av idrottsrörelsen lyckats få tag på yrkestitlar inom 

dessa. Svårigheten har dels legat i att urskilja om det är rätt person som suttit i styrelser/blivit 
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medlemmar gentemot namnet i telefonkatalogen. Telefonkatalogen har även en begränsning. i 

att den är knuten till ett visst upptagningsområde. Jag har valt att endast söka efter namn inom 

området Jönköping för att på så sätt begränsa antalet personer att välja på. Det optimala hade 

varit om även yrke varit utskrivet(vilket det var på J-Södra medlemskort) men denna 

information har saknats inom de andra föreningarna. 

11. Avslutning 
Även om delar av materialet i denna uppsats varit svårklassificerat går det att dra ett antal 

slutsatser. Det framkommer att i både Jönköping Södra Idrottsförening och i KFUM 

Idrottsförening Jönköping funnits en dominans av yrken inom tjänstemanssektorn. Under de 

olika undersökningsperioderna har det inte gått att påvisa att den sociala sammansättningen i 

klubbarna förändrats under tid. Mellan föreningarna har det bland nya medlemmar i KFUM 

Idrottsförening Jönköping funnits en större spridning kring verksamma yrken än i Jönköping 

Södra Idrottsförening. Den sista undersökningsperioden mellan 1961-65 är särskilt intressant i 

detta avseende. Dock är det ett stort bortfall i båda föreningarna med många medlemmar vars 

yrke inte går att klassificera. Därför är detta inte en slutgiltig slutsats utan endast en 

fingervisning på skillnader mellan klubbarna. I IK Reif har bortfallet varit så stort att det 

utifrån ledamöter och nya medlemmar inte går att utröna den sociala sammansättningen i 

klubben.  

Att det i någon förening skulle ha rått en borgerlig hegemoni går inte att påvisa. Detta även 

om både Jönköping Södra Idrottsförening och KFUM Idrottsförening Jönköping haft ett styre 

som dominerats av människor inom över- samt medelklass. Detta kan härledas till att 

hegemonin inom till exempel fotbollen kom att förändras med tiden. När fotbollen kom till 

England på 1800-talet blev den starkt förknippad med borgerliga värderingar även om vissa 

moment inom sporten härstammade från andra samhällsskikt. När arbetarklassen tog till sig 

sporten tvingades den ideologiska hegemonin att anpassa sig till icke borgerliga värderingar 

och synsätt. Med tiden kom borgerligheten att få än mindre inflytande och historikern 

Torbjörn Andersson menar att redan på 1920-talet hade fotbollen utvecklats till en ”manligt 

uppburen populärkultur” även om i stort sett alla höga positioner innefattades av 

medelklassen.
130

 Detta blir tydligt i en förening som Jönköping Södra Idrottsförening där 

fotbollen var den största verksamheten. Även om det fanns ett starkt medelklasstyre 

framkommer det utifrån verksamhetsberättelser tankar om solidaritet, grupptillhörighet och att 

ställa upp för klubben. KFUM Idrottsförening Jönköping är även det en verksamhet som 

bygger på tankar om gruppen, men då främst kopplat till den kristna tron. I IK Reif går det 

inte fastställa huruvida det funnits en borgerlig hegemoni eller inte, men att klubben 

värdesatte hårt arbete. 

I och med att det varit svårt att klassificera samt hitta ett fullständigt material kring nya 

medlemmar i alla tre föreningar är det svårt att dra några slutsatser om styrelsens sociala 

sammansättning påverkat klubbens sociala sammansättning. Även om det i två av tre klubbar 

funnits en stark representation av över samt medelklassyrken har detta inte varit lika tydligt 

bland medlemmarna. Det går att argumentera för att det funnits ett visst samband då de 

medlemmar vars yrke gick att klassificera till stor del inföll inom medelklassyrken, men 

eftersom så många medlemmar hamnat i kategorin oklassificerat är detta resultat inte 

slutgiltigt. 

I föreningarna Jönköping Södra Idrottsförening samt IK Reif finns det inga kvinnor 

representerade under någon av de olika undersökningsperioderna. Jönköping Södra 

                                                            
130 Andersson, Torbjörn. Kung fotboll-Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950, s.28f. 
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Idrottsförening utmärker sig i sammanhanget med att det utifrån verksamhetsberättelserna 

framkommer en tydlig manlig hegemoni i föreningen. Underliggande manliga värderingar och 

en tydlig manlig kultur framträder. Det är uppenbart att damklubben som startats gjorts så av 

främst två anledningar. Ett för att legitimera den tid deras män lägger på föreningen och på så 

vis få dem delaktiga. Två för att hjälpa till med sysslor som traditionellt sätt kan ses som 

omanliga till exempel att ordna söndagsfika eller för att sy nya matchkläder. De ekonomiska 

vinster damklubben gjort har sedermera gått till att rusta upp faciliteter som gynnat 

föreningens manliga skara. KFUM Idrottsförening Jönköping är i sammanhanget en förening 

som står ut då den till skillnad mot de andra föreningarna haft kvinnliga medlemmar. Under 

den sista undersökningsperioden sker en förändring och det går att se ett trendbrott i 

föreningen. Således är det den enda av de undersökta föreningarna där kvinnor funnits 

representerade både bland medlemmar, men även som ledamöter. 

Som avslutning i denna uppsats bör resultatets validitet diskuteras. En stor del av materialet 

har varit icke klassificerbart vilket medför att en del av resultaten i denna uppsats bör ses som 

generella fingervisningar kring utvecklingen i respektive klubb snarare än slutgiltiga resultat. 

Slutsatser som går att dra utifrån resultatet är gällande kvinnors representation i klubben. Att 

inte fullständiga medlemsmatriklar gått att finna vilket var tanken när denna uppsats 

påbörjades är självklart olyckligt och kanske är det så att den fullständiga bilden av dessa tre 

föreningars utveckling inom idrottsrörelsen mellan 1950-1965 kommer förbli höljd i dunkel. 

Och även om matriklar hade funnits är det inte säkert att de specificerar medlemmars yrke 

vilket skapar ett dilemma. För att få en bredare och mer tillförlitlig bild av utvecklingen hade 

muntliga intervjuer behövt genomföras och fler föreningars material genomsökas. Ett framtida 

uppsatsämne hade därför varit att vidare undersöka kvinnornas roll inom idrottsrörelsen i 

Jönköping. 

12. Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker och jämför tre föreningars roll i Jönköpings idrottsrörelse mellan 

1950-65. Perioden som undersökts är relativt outforskad på lokal nivå. Undersökningen 

bygger på års/verksamhetsberättelser samt medlemskort från föreningarna Jönköping Södra 

Idrottsförening, KFUM Idrottsförening Jönköping samt IK Reif. Det är en komparativ studie 

som försöker svara på frågor om den sociala sammansättningen i klubbarna och hur det skiljer 

sig mellan de olika föreningarna. Vidare försöker uppsatsen även att klargöra kvinnornas roll i 

respektive förening och om detta är föränderligt under perioden. 

 

Den teoretiska ansatsen tar sitt avstamp i begreppet hegemoni samt borgerlig hegemoni. 

Begreppet härstammar från den vänsterradikale politikern och tänkaren Antonio Gramscis. 

Han menade att den borgerliga eliten behövde nya sätt för att kontrollera den allt större 

växande arbetarklassen. Genom att skjuta fokus från den ekonomiska kampen kunde borgarna 

istället styra genom att indoktrinera arbetarklassen med kulturella yttringar och borgerliga 

värderingar. Hegemoni har sedan använts av historiker för att få svar på frågor som rör 

huruvida det funnits ett bakomliggande borgerligt styre inom idrottsrörelsen. Begreppet 

används även i denna uppsats för att få svar på om det funnits en manlig hegemoni inom 

föreningarna då samma teori går att tillämpa på frågan om könsroller. 

Av resultatet i uppsatsen framkommer det att den sociala sammansättningen i Jönköping 

Södra Idrottsförening samt KFUM Idrottsförening Jönköping styrelse bestått av yrken som 

varit typiska borgerliga yrken, men att det i IK Reif inte gått att dra några slutsatser då 

bortfallet varit för stort. Bland nya medlemmar under den undersökta perioden har det funnits 

en större spridning kring verksamma yrken i KFUM Idrottsförening Jönköping gentemot 

Jönköping Södra Idrottsförening. Perioden 1961-65 har varit extra intressant i detta avseende. 
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Det går inte se några tendenser till en borgerlig hegemoni utan istället förtäljer 

verksamhetsberättelserna om tankar rörande solidaritet, ideellt arbete och grupptillhörighet. 

Inom Jönköping Södra går det att se en manlig hegemoni genom hela undersökningsperioden. 

I KFUM Idrottsförening Jönköping sker en förändring 1962 och det framkommer att de haft 

en kvinna sittandes i styrelsen samt att de tagit in kvinnliga medlemmar. Detta bör ses som en 

lite förändring i kvinnors roll inom idrottsrörelsen i Jönköping. 
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