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Abstract 

This study examines the conditions of women's participation in organized sport. 
The Swedish Sport Confederation and the two associations with the largest num
ber of female members, the Swedish Gymnastics Federation and the Swedish 
Football Association, have been studied. Gymnastics is a traditional sport for 
women and is mainly a fitness sport. Soccer is a competitive sport and a new 
sport for women. The discussions and decisions of the sports associations regard
ing women and sport have been analyzed through studies of official documents, 
minutes and debates. An interview study with female leaders in gymnastics and 
soccer completes the analysis of the documents. 

Women represent just over a third of the members of the sports movement. 
Women participate in fewer sports than men. They only dominate in non
competitive and in aesthetic sports. According to this study there is no female 
sport or women's sport - apart from gymnastics - only male sport with female 
participants. 

The attitude of the sports movement is that women and men are different but 
the form and rules of competitive sport are based on equality. The social gender 
system and thus men's control over women's participation in sport is obvious in 
the sports movement. Three female counterstrategies have been identified: in the 
beginning of the 20th century female gymnastics coaches developed a form of 
gymnastics for women based on the ideology of peculiarity; in the 1970s women 
claimed equality with men for their breakthrough into soccer; in the 1980s women 
try to combine the ideologies of equality and peculiarity through male sport behav
iour and the accentuation of traditional femininity. Women's subordinate position 
in the sports movement is reflected in the lower valuation of women's sport per
formances. Sport is an essential part of male character building. The motives of 
health have always been emphasized for women. The official ideology has in re
cent years passed on to a general accentuation of the aspects of health, which has 
facilitated women's participation in sport. This is contradicted by the development 
of top-level sport and its manifestations in the form of for example drug-taking. 

Key words: Female sport, gymnastics, history of female sport, history of women, 
ideology, soccer, sport, Swedish sport, women's sport. 
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Förord 
När jag sätter punkt för detta förord sätter jag också punkt för hela avhandlingsar
betet, som pågått i flera etapper. De första trevande stegen tog jag med stöd av 
professor Sten Henrysson. Hans positiva inställning till ämnesområdet kvinnor 
och idrott och samtidiga respekt för min tveksamhet till vetenskapssamhället fick 
mig att trots allt ge doktorandstudierna en chans. När jag senare vid flera tillfällen 
försökt smita ut bakvägen har professor Sigbrit Franke-Wikberg alltid hejdat mig. 
Genom sin förmåga att ge konstruktiva vetenskapliga och personliga råd vid kriti
ska tillfällen har hon fått mig att ständigt att ta nya tag. Professor Daniel Kallos 
visade mig vägen till målet och stimulerade mig därmed att öka takten under det 
avslutande året. 

Huvuddelen av avhandlingsarbetet har utförts inom ramen för två projekt, som 
finansierats av Humanistisk Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet och Sveriges 
Riksidrottsförbund. Fil dr Martin Johansson har varit vetenskaplig ledare för dessa 
och tillika min handledare. De många och långa diskussioner vi förde inledningsvis 
lärde mig inse tillvarons (och idrottens) komplexitet och gav mig därmed en god 
och nödvändig vetenskaplig skolning. Martin har också till synes utan att för
tröttas under alla år och in i det sista läst och kunnigt och konstruktivt kom
menterat mina manusutkast. Trots att jag gjort flera avbrott i avhandlingsarbetet, 
har han lojalt fortsatt att handleda mig, när jag återupptagit studierna. Tack också 
för den vänskapliga atmosfär som karaktäriserat vårt samarbete! 

Jag har haft förmånen att få hjälp av fil dr Jan Lindroth, som delat med sig av 
både sitt idrottshistoriska kunnande och sina erfarenheter av att botanisera i 
idrottsrörelsens källmaterial. Tack vara hans goda råd hoppas jag att jag kunnat 
undvika de största fallgroparna, som en pedagog med historieintresse annars skulle 
kunnat hamna i. 

Inledningsarbetet med att sammanställa och granska tidigare forskning utfördes i 
samarbete med P-O Granström. Tack för den tiden! I det avgörande slutskedet har 
Staffan Karp, Else-Marie Staberg, och Carl Åsemar välvilligt ställt sin tid och sitt 
kunnande till mitt förfogande. De konkreta råd och anvisningar ni gav var de nöd
vändiga verktygen för att råvaran skulle bli en färdig produkt. Detta tack vill jag 
också rikta till er andra lärare vid institutionen och studiekamraterna på forskarut
bildningen, som på samma sätt bistått mig i avslutningsarbetet. 

Det alldeles speciella lunchseminariet har varit av alldeles speciell glädje. Ingen 
av mina många vetenskapliga och vardagliga frågor har varit för liten - eller för 
stor - för att inte utförligt ventileras och ges ett kreativt svar. Tack också för 
avhandlingstiteln och hjälp med korrekturläsningen! 

Avhandlingsarbetet innebär ofta avsaknad av arbetsgemensskap. Personalen 
inom AES-sektorn vid pedagogiska institutionen har kompenserat detta genom att 
frikostigt ha delat med sig av sin arbetsgemenskap. Den humor, det humör och den 
mänskliga värme som karaktäriserar tillvaron på Samhällsvetarhuset har fungerat 
som en daglig vitamininjektion. Ett särskilt tack till studierektor Sture Sjödin, 
som hälsade mig välkommen i den gemenskapen och Åke Fjellström som visade 
mig vägen till institutionen. Att vara kvinnoforskare och idrottsforskare kan också 
ibland kännas ensamt. Då har det varit tryggt att känna intressegemenskapen i de 
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Idrottspedagogiska och Kvinnopedagogiska seminariegrupperna under fil dr Martin 
Johanssons respektive fil dr Inga Elgqvist-Saltzmans ledning. 

Jag vill också rikta ett varmt tack till personal och förtroendevalda i 
Riksidrottsförbundet, Fotbollförbundet och Gymnastikförbundet för all informa
tion och hjälp med att finna vägen till källmaterial. Ett särskilt tack vill jag rikta 
till Mona Augustsson på RF-kansliet, Britt-Marie Kihlman på Fotbollförbundets 
kansli samt Olof Kihlmark och Barbro Molin i Gymnastikförbundet för deras 
tjänstvillighet. 

Ett stort tack också till alla idrottsledare, som givit mig av sin tid för att be
svara enkäter och intervjufrågor - frågor som de kanske inte alltid förstått me
ningen med. 

Till forskningsarbetets vardag hör även administrativa sysslor. Carina Sjögren 
och Viveca Fällman har hållit reda på min ekonomi, Ann-Marie Smeds har ren
skrivit mina manuskript, Lennart Brännström har bistått mig i datatekniska frågor 
och Christer Åström och Inga-Britt Eriksson har kopierat tusentals kopior under 
årens lopp. Hjärtligt tack! Kerstin Salomonsson har svarat för den engelska över
sättningen. Tack för en kort men stimulerande tids samarbete. 

De många personerna inom akademien till trots - utan alla idrottsvänner hade 
jag aldrig kunnat skriva denna avhandling. De kunskaper och erfarenheter jag fått i 
samarbetet och diskussioner med aktiva och ledare i Umeå Simsällskap, Svenska 
Simförbundet, RF och SISU utgör avhandlingens fundament. En stort tack till er 
alla också för allt roligt vi haft under årens lopp. Det är min förhoppning att 
avhandlingens resultat kan utgöra ett positivt bidrag i vårt gemensamma idrottsle-
dararbete. Jag vänder mig då särskilt till kvinnorna i Arbetsgruppen för jämställd 
idrott, som visat stort intresse för mitt arbete och stimulerat mig att genomföra 
mina studier. 

Denna bok vill jag tillägna mina föräldrar. Min mor Gerda har varit ett 
oumbärligt stöd under hela avhandlingstiden. Hon har hj älpt mig med datainsam
ling och utskrifter samt givit mig råd vid den språkliga utformningen. Tack vare 
sin rika idrottsledarerfarenhet har hon och min far Erik kunnat bistå mig med sak
upplysningar, där andra källor gått bet. Samtidigt har de varit "världens bästa" 
mormor och morfar. 

Så till sist och allra mest - ett varmt tack till Karl-Uno, Emil och Mårten. Nu 
kan livet på landet börja! 

Sävar i mars 1989 

Eva Olofsson 
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Kapitel 1 

Inledning 

Bakgrund 
1988 års olympiska sommarspel i Seoul dominerades av en man och en kvinna -
sprinterlöparna Ben Johnson och Florence Griffith-Joyner. 

Ben Johnson sprang fortare än någon människa gjort förut, men diskvalificera
des efter avslöjanden om användande av dopingmedel. Florence Griffith-Joyner 
sprang på manlig världstid, samtidigt som hon övertydligt markerade sin 
"kvinnlighet". 

Genom Ben Johnsons och Florence Griffith-Joyners framträdanden på den 
olympiska arenan, kom flera av idrottens aktuella frågor att ställas på sin spets. 
Vart är elitidrotten på väg? Är Ben Johnson symbolen för elitidrottens förfall eller 
kanske tom dess och hela idrottens fall? Vad är målet med kvinnors idrottsutöv
ning? Är det att kvinnan skall springa som "en hel karl" och samtidigt framhäva 
den traditionella kvinnligheten? Innebär det vidare att fusk och användandet av häl
sovådliga medel är en framtida nödvändighet för idrottande kvinnor? 

På samma arena som de två världsstjärnorna tävlade även svenska idrottsmän 
och kvinnor. Har de svenska och internationella idrottsutövarna något gemensamt? 
Den svenska idrottsrörelsen, med Sveriges Riksidrottsförbund som den samlande 
organisationen, har en unik struktur. Dels har den karaktären av folkrörelse, dels 
finns inom samma organisation i princip all idrottslig verksamhet från barn- och 
ungdomsidrott till elit- och motionsidrott. 

Idrott är en aktivitet skapad av män för män. När den moderna svenska idrotts
rörelsen växte fram under 1800-talet och etablerades kring sekelskiftet och expan
derade under 1930- och 1940-talen, dominerades den av män. Idag räknar idrotts
rörelsen med att var tredje av dess 2-3 miljoner medlemmar är en kvinna. 

Med detta internationella och historiska perspektiv inställer sig frågan under 
vilka villkor de svenska kvinnorna utövar idrott. Tar svensk idrottsrörelse hänsyn 
till kvinnors liv och erfarenheter vid utformningen av idrott för kvinnor? Dessa 
frågor utgör utgångspunkten för avhandlingsarbetet. Frågor som idag är generella 
för kvinnorörelsen och kvinnoforskningen, men som dessa hittills inte riktat mot 
idrotten. Kanske har idrottens karaktär av manligt reservat med betoning på man
liga värden uppfattats som ointressanta för kvinnans frigörelse, som är det gemen
samma målet för kvinnorörelsen och kvinnoforskningen. Denna avhandling visar 
på motsatsen. Den beskrivning och analys jag här gör av kvinnors villkor inom 
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idrottsrörelsen, hoppas jag kan ge ett bidrag till kvinnans frigörelse både inom 
idrotten och genom idrotten. / 

För mig som författare tar handlingen sin utgångspunkt i min barndom. Mina 
tidigaste minnen av den svenska idrottsrörelsen härrör sig från den tiden. Mina för
äldrar var båda verksamma som ledare i Västerbottens Idrottsförbund. Jag fick bl a 
följa far till idrottsplatsinvigningar och hjälpa mor att klistra frimärken och 
kuvertera brev till länets idrottsföreningar. Mitt eget idrottsutövande började vid 
elva års ålder i Umeå Simsällskap, dit jag lockats av min simlärare. Efter avslutad 
aktiv "karriär" övergick jag till olika typer av ledaruppdrag. Ledarkarriären kröntes 
när jag år 1975 invaldes som ledamot i Svenska Simförbundets styrelse. Jag hade 
då i stort sett hela mitt liv levat inom idrottsrörelsen och ända sedan tonårstiden 
dagligen ägnat flera timmar åt utövande och ledarskap inom olika led i den organi
serade idrotten. Under denna tid hade jag aldrig reflekterat över det faktum att jag 
befann mig i en verksamhet som ursprungligen inte var avsedd för mig (eller 
kvinnor överhuvudtaget) och som fortfarande dominerades av män. 

År 1975 var FN:s s k "Kvinnoår". När jag invaldes i Simförbundets styrelse an
spelades det på detta förhållande. Jag var en av de första kvinnliga sty
relseledamöterna i förbundets nära 70-åriga historia. Min egen reaktion på detta var 
snarast att jag var en av de första kompetenta kvinnorna - inte ett ögonblick 
funderade jag över de historiska och samhälleliga sambanden. Vare sig jag själv 
eller någon annan hade tidigare i idrottssammanhang kommenterat min 
könstillhörighet. Den tid som följde, med närvaro i idrottsmaktens korridorer, ledde 
dock till ett långsamt uppvaknande. Kommentarer från de manliga kollegorna av 
karaktären "Vi betraktar inte dig som kvinna", förbryllade mig mycket. Vid Riks-
idrottsmötet samma år vaknade jag definitivt. Den traditionella "kamratmiddagen" 
för de cirka 200 manliga och knappa tiotalet kvinnliga ombuden från alla RF: s 
medlemsförbund avhölls i Grand hotells spegelsal. Speglarna gjorde idrottsvärlden 
tydlig! Männen mångdubblades i antal! Vart jag såg, såg jag grånade män i mörka 
kostymer! Makten hos idrottsrörelsen låg hos männen - synintrycken gjorde bilden 
helt klar. 

Först flera år senare skulle jag dock få möjlighet att reflektera vidare över kvin
nors situation inom idrottsrörelsen. Vid 1977 års Riksidrottsmöte antog idrotts
rörelsen ett handlingsprogram för kvinnlig idrott och beslöt om en treårig ekono
misk särskild satsning på kvinnlig idrott. Pedagogiska institutionen vid Umeå un
iversitet åtog sig utvärderingen av handlingsprogram och satsningar och jag fick i 
uppdrag att utföra den. Det uppdraget var den konkreta begynnelsen på mina studier 
om kvinnorna och idrottsrörelsen. Därmed gavs jag också möjlighet att förena 
mina privata erfarenheter med studium av kvinnoidrottens offentlighet. En situa
tion som jag menar är en styrka med avhandlingen. 

Några teoretiska utgångspunkter 
Pedagogik som vetenskap har som sitt studieobjekt den pedagogiska praktik som 
förekommer i samhället. De pedagogiska processerna - fostran, utbildning och 
undervisning - framträder tydligt inom vissa institutioner som t ex inom familjen 
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och inom skolan. Pedagogisk forskning har också dominerats av studier på dessa 
områden. 

Ibland har pedagogikforskarna utvidgat sina undersökningar till att omfatta även 
andra "fostransinstitutioner". En sådan institution, som på senare tid blivit upp
märksammad, är idrottsrörelsen. Sedan 1970-talets mitt kan man både i Sverige 
och internationellt se ett ökat intresse hos pedagoger för vad som sker inom idrot
ten. Fortfarande har dock den idrottspedagogiska forskningen en blygsam omfatt
ning.1 

Vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet uppstod tidigt ett positivt 
klimat för idrottsforskning. Detta utgjorde en förutsättning för mina studier om 
kvinnors villkor inom idrottsrörelsen, vilka presenteras i denna avhandling. 

Analogt med den generella pedagogikforskningen har idrottspedagogerna studerat 
både de pedagogiska processerna, ramarna för och resultaten av dessa processer. I 
mitt arbete, som syftar till att beskriva och försöka förstå villkoren för kvinnor 
inom idrottsrörelsen, ligger fokus på ramarna för de idrottspedagogiska process
erna. 

Genom att tillämpa mina erfarenheter från utbildningsforskning, såg jag det 
som angeläget att inleda mina studier med att söka kunskap om idrottens framväxt 
och söka få förståelse för dess samhälleliga funktion vid olika tidsepoker, för att 
kunna studera den specifika frågan om kvinnors situation inom idrotten.2 Jag har 
således försökt relatera företeelser inom idrotten till de ramar, som det omgivande 
samhället ger och har gett sett utifrån ett historiskt perspektiv. De mål och hand
lingsplaner som sätts upp och de verksamheter som bedrivs inom idrottsrörelsen 
måste, enligt min mening, sättas i relation till idrottens samhällsfunktion. Stu
dier av kvinnans situation inom idrotten måste vidare relateras till kvinnans roll i 
samhället. Det var inom dessa två områden som jag tog utgångspunkt då jag in
ledde mitt arbete. 

Forskning om kvinnor i ett historiskt perspektiv - i t ex samhällslivet, i 
litteraturen och i idrottsrörelsen - är av relativt nytt intresse, men befinner sig i ett 
expansivt skede. Vid detta arbetes begynnelse befann sig utvecklandet av teorier 
inom kvinnoforskningen i ett inledningsskede. I introduktionen till Historisk Tid
skrifts temanummer, år 1980, som ägnades åt kvinnohistoria, sades sålunda: 

Det är frapperande hur blinda gängse övergripande samhällsteorier i allmänhet är 
för kvinnans roll i utvecklingen, och hur svårt man tycks finna det att integrera 
kvinnoperspektiv i sådana sammanhang? 

Den numera snabba expansionen inom kvinnoforskningen gör det svårt att få 
grepp om såväl kunskapsläge som tillämpade teorier och metoder. Förenklat kan 
dock sägas att kvinnoforskningen inledningsvis var fokuserad på att fylla de tom
rum, som den traditionella forskningen lämnat, t ex att beskriva kvinnors situation 
vid olika tidsepoker och i olika samhällen och institutioner. De inom den tradi
tionella forskningen tillämpade begreppen, teorierna och metoderna och därmed 
även dess empiri och resultat kom ganska snart att alltmer ifrågasättas av kvinno
forskarna. Det innebär att kvinnoforskningens kompletterande fas har följts av en 
korrigerande fas. Den första fasen pågår dock också fortfarande.4 
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Beträffande forskningen inom området kvinnor och idrott visar min genomgång 
att studierna varit koncentrerade till tre områden: studier av psykologiska och 
socialpsykologiska könsskillnader, studier av kvinnors fritids- och idrottsvanor 
samt studier av kvinnliga ledare.^ De tidiga undersökningarna var i huvudsak 
deskripitiva och könsskillnader beskrevs med manligt beteende som norm. De 
vanligast förekommande förklaringsgrunderna till de empiriska resultaten var 
"rådande könsroller i samhället" och/eller "felaktiga attityder inom idrotten". 
Utvecklingen under senare år inom den idrottsinriktade kvinnoforskningen har följt 
samma mönster som den generella kvinnoforskningen, dvs fler har kommit att 
intressera sig för teoriutveckling.6 

Som tidigare nämnts har idrott som företeelse och fenomen inom idrottsrörelsen 
relativt sent blivit föremål för intresse från forskningen.7 Det gäller inte bara inom 
pedagogiken, utan också i övrig samhällsvetenskaplig och i humanistisk forsk
ning. Av det följer att teoribildning även inom detta område är sparsam. 

Vid tiden för mitt arbetes böljan fanns således inte någon utvecklad teoretisk re
ferensram, utifrån vilken kvinnor och idrott kunde beskrivas och förstås. De studier 
som föregick mitt eget empiriska arbete inriktades mot de teoretiska utgångspunk
ter, som andra författare presenterat vid sina empiriska studier av fenomen med re
levans för mitt problemområde - kvinnorna och idrottsrörelsen. Några enskilda 
forskares arbeten, och särskilt deras teoretiska antaganden, kom att bli vägledande 
för mig i början av mitt arbete. 

Två historiker inspirerade mig i mitt arbete. Den ene var idrottshistorikern Rolf 
Pålbrant, som i en artikel behandlade idrottens samhällsfunktion.8 Den andre var 
kvinnohistorikern Gunnar Qvist, med dennes försök till periodindelning av 
kvinnohistorien.^ Vidare inspirerades jag av kvinnoforskaren och pedagogen Inga 
Wernersson och hennes försök att analysera begreppet jämställdhet.10 Jag har 
också tagit intryck av de norska kvinnoforskarna Runa Haukaa och Live Brekke i 
deras strävan efter användbara teoretiska utgångspunkter för kvinnoforskningen och 
för den dagliga kvinnokampen, varvid de utgår från begreppen frigörelse och för
tryck.11 Dessa utgångspunkter utvecklas närmare i kapitel 3, där de också tilläm
pas vid analys av insamlad empiri. 

Genomgången av kvinnoforskningens teori och empiri har sammanfattningsvis 
lett mig till slutsatsen att de materiella villkoren avgör människors livssituation, 
oavsett kön. Samtidigt påverkas kvinnorna av det patriarkala samhället. Med detta 
avser jag männens dominans över kvinnor, dvs männens makt och kontroll över 
kvinnor.12 I patriarkatet ser kvinnors livserfarenheter annorlunda ut än mäns. 
Kvinnors livserfarenheter tas i liten utsträckning till vara vid organiserandet av vårt 
samhälle. Kraven och behoven i den av männen dominerade produktionen utgör 
basen för samhällsorganiseringen. Reproduktionens krav och behov underordnas 
produktionen och lämnas i flera avseenden till kvinnorna att ta ansvar för.13 Detta 
leder bl a till olika slags socialisation för pojkar och flickor och till att kvinnors 
livscykel kommer att se annorlunda ut än mäns. 

Även om det råder starka samband mellan samhället som helhet och de enskilda 
samhällsinstitutionerna finns det inom respektive institution, som t ex inom 
idrottsrörelsen, ett eget handlingsutrymme. Användandet av detta handlingsut
rymme tillfaller i första hand de individer inom idrottsrörelsen, som tilldelats 

14 



makten och kontrollen. Dessa har därmed inflytande över inriktningen av idrotts
rörelsens verksamhet och därmed också över kvinnors engagemang i idrottslivet. 
Sammantaget innebär detta synsätt att mina studier av kvinnors situation och vill
kor inom idrottsrörelsen tagit sin utgångspunkt dels i idrottsrörelsens 
förhållningssätt till kvinnor och idrott dels i kvinnors livssituation. 

Det är inom ramen för dessa teoretiska funderingar, som jag genomfört mina 
inledande studier. De tillämpande teoretiska utgångspunkterna skall, tillsammans 
med mina empiriska studier, ses som en begynnelse på utarbetandet av en mer en
hetlig tolkningsram för studiet av kvinnors villkor inom idrotten - en tolknings
ram som fördjupas i det avslutande kapitlet. 

Avhandlingens syfte och uppläggning 
Syfte 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att beskriva och försöka förstå 
villkoren för kvinnors deltagande i idrott, såsom de uppställs av Sveriges Riks
idrottsförbund och dess medlemsorganisationer. Därvid har jag särskilt velat belysa 
följande frågeställningar: 

Hur har den svenska idrottsrörelsen växt fram och utvecklats? 
Vilken idrottsuppfattning har, under olika perioder, präglat idrottsrörelsens diskus
sioner och beslut om kvinnors deltagande i idrott? 
Vilken kvinnosyn har, under olika perioder, präglat idrottsrörelsens diskussioner 
och beslut om kvinnors deltagande i idrott? 
Hur har kvinnors deltagande i idrott utvecklats kvantitativt? 
Hur ser kvinnliga ledare idag på idrott för kvinnor respektive för män? 

De empiriska studiernas uppläggning 
De empiriska studierna inleddes med en genomgång och sammanställning av 
tidigare forskning om den svenska idrottsrörelsens föreningsliv och ledare. Syftet 
med denna var tvåfalt. Dels ville jag få en beskrivning av hur svensk idrottsrörelse 
vuxit fram och etablerats, dvs skapa en ram för mitt eget studieobjekt. En sådan 
samlad bild har inte tidigare presenterats. Dels ville jag få möjlighet att analysera 
på vilket sätt tidigare forskning producerat kunskap om svensk idrott generellt 
samt få grepp om kunskapsläget beträffande kvinnor och idrott. För att i några vä
sentliga avseenden täppa igen de luckor, som tidigare forskning lämnat, vad avser 
kvinnors involvering i idrott, har jag genomfört tre belysande empiriska studier. 
De avser dels den kvantitativa utvecklingen av kvinnliga medlemmar och ledare, 
dels förändringen vad avser kvinnors deltagande i olika idrottsgrenar. Förutom 
forskningsgenomgången presenteras resultatet av detta arbete i kapitel 2, varvid de 
två första frågeställningarna får sin belysning. 

Erfarenheterna från forskningsgenomgången, liksom genomgången av den 
generella kvinno- och idrottsforskningen, ledde mig till insikt om vart jag skulle 
söka mig för att belysa de fortsatta frågeställningar som denna avhandling syftar 
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till. Jag menar att relevanta områden finns inom spänningsfälten mellan idéer och 
verklighet, mellan historia och nutid samt mellan organisationsnivå och 
individnivå. 

Idéer står här för idrottsuppfattning och kvinnosyn. Med idrottsuppfattning av
ser jag den, inom idrottsrörelsen och bland dess ledare vid olika tidpunkter, rådande 
uppfattningen om hur idrottsverksamhet bör utformas och vad som innehålls
mässigt bör karaktärisera den. Med kvinnosyn menar jag vad, som inom idrotts
rörelsen och bland dess ledare vid olika tidpunkter, ansetts karaktärisera det kvinn
liga könet och vilka effekter det får för kvinnors involvering i idrottsverksamhet. 
Verklighet står här för den idrottsliga praktiken, dvs de konkreta uttryck idrotts
verksamheten, med särskild relevans för kvinnor, tar sig. 

Det historiska perspektivet sträcker sig från år 1903, då Sveriges Riksid
rottsförbund (RF) bildades. RF:s bildande utgjorde inte bara början till något nytt, 
utan också fortsättningen på en sedan 1800-talet pågående utveckling. I mitt arbete 
har jag därför också tagit med vissa centrala inslag i idrottsrörelsens utveckling 
före år 1903. Med nutid avser jag situationen fram till åren 1984-1987. Variationen 
i tid mellan de i avhandlingen ingående studierna förklaras av olikheterna i den 
konkreta situationen hos de studerade förbunden. 

Med organisationsnivå avser jag i detta sammanhang den centrala nivån inom 
Riksidrottsförbundet - som består av Riksidrottsmöte, RF: s styrelse och kansli 
samt de olika specialförbunden (SF). Individnivån representeras här företrädesvis av 
kvinnliga ledare på föreningsplanet. 

Konkret innebär detta att de historiska studierna har bedrivits på organi
sationsnivå - på central nivå inom idrottsrörelsen - varvid jag dels har försökt be
lysa hur kvinnosyn och idrottsuppfattning förändrats inom idrottsrörelsen dels har 
försökt beskriva den kvantitativa utvecklingen vad avser kvinnors involvering i 
idrott. 

Den svenska idrottsrörelsen - här synonymt med Sveriges Riksidrottsförbund -
karaktäriseras av dess genomarbetade organisationsstruktur.14 De organ som finns 
på central nivå har som sina huvuduppgifter att vara policy- och resursskapande, 
men också resursfördelande och lagstiftande. Med det senare avses de centrala orga
nens beslutanderätt över regelsystem och tävlingssystem. Det huvudsakliga idrott
sutövandet sker inom medlemsföreningarnas ram på lokal nivå, till synes ganska 
oberoende av vad som sker på central nivå, men - vilket är av väsentlig betydelse -
inom ramen för det centralt beslutade regelsystemet. Figur 1 visar RF:s organi
sationsstruktur. Den bilden visualiserar också motivet till att jag i kapitel 3 kon
centrerade undersökningarna till Riksidrottsmöte och Riksidrottsstyrelse, dvs de 
främst bärarna och producenterna av idrottsrörelsens officiella idéer. Åren 1977-
1981 har fått en särskild belysning, genom att jag redovisar delar av den tidigare 
nämnda utvärderingen av den treåriga särskilda satsningen på kvinnlig idrott. 
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61 SPECIALFÖRBUND 

RIKSIDROTTSMÖTE 

23 DISTRIKTSFÖRBUND 

FÖRENINGSMEDLEMMAR 

1 000 SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND 

45 000 IDROTTSFÖRENINGAR,SEKTIONER,KORPKLUBBAR 

Figur 1. Sveriges Riksidrottsförbunds organisation år 1987. 

Källa: SOU 1969:29; Halidén, O. (1983) och Sveriges Riksidrottsförbund. (1987). 

Det fortsatta studiet av idrottsrörelsens idrottsuppfattning och kvinnosyn har ge
nomförts på specialförbundsnivå. Det visade sig att ett av huvudresultaten av 
undersökningen av Riksidrottsförbundet, blev att kvinnorna och frågor om 
kvinnors involvering i idrott har satt få spår i debatten och besluten inom RF. Vid 
urval av specialförbund för de fortsatta empiriska studierna var det då naturligt att 
rikta intresset mot de förbund, som kan betraktas som centrala vid studium av 
kvinnors involvering i idrott. Valet föll på Svenska Gymnastikförbundet och 
Svenska Fotbollförbundet. 

Gymnastikförbundet är centralt genom sin kraftiga dominans av kvinnliga med
lemmar och genom att dess verksamhet särskiljer sig från flertalet övriga special
förbunds genom sitt ringa inslag av tävlingsverksamhet. Fotbollförbundet är cen
tralt av två skäl. Dels organiserar det den svenska manliga nationalsporten. Dels 
saknade det längre än de flesta förbund helt verksamhet för kvinnor, för att idag ha 
det största antalet kvinnliga medlemmar näst efter Gymnastikförbundet. 
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De två förbunden förenas av att de har många kvinnliga medlemmar, men sär
skiljer sig i två väsentliga avseenden. För det första är fokus i den idrottsliga verk
samhetens inriktning olikartad. I gymnastik betonas motion för hälsa och välbe
finnande. I fotboll är prestationen och tävlingsinslaget centralt. I den allmänna 
idrottsdebatten brukar det hävdas att kvinnor är mindre intresserade av tävlingsidrott 
än vad män är. Om det är så, skulle det kunna vara ett motiv till att kvinnor i så 
stor utsträckning återfinns inom gymnastiken. Damfotbollens expansion motsägs 
av ett sådant påstående. 

Det andra förhållandet som särskiljer gymnastik och fotboll är tidsaspekten. I 
gymnastik fick kvinnorna tillträde, om än i begränsad utsträckning, redan under 
1800-talet och blev till synes helt accepterade under 1910-talet av det mansdomine-
rade Gymnastikförbundet. De första kvinnliga fotbollslagen bildades först under 
senare delen av 1960-talet. I början av 1970-talet accepterades de formellt av det 
mansdominerade Fotbollförbundet. Genom att studera förhållandena i dessa delvis 
motsatta idrotter, menar jag mig få underlag för förståelse varför kvinnorna åter
finns i just dessa två idrotter, men också för kvinnors villkor generellt inom 
idrottsrörelsen. 

Studierna av situationen inom Gymnastikförbundet respektive inom Fotboll
förbundet presenteras i kapitel 4 och 5. De belyser tillsammans tre frågeställ
ningar, nämligen den kvantitativa utvecklingen av kvinnors deltagande i idrott, 
idrottsrörelsens idrottsuppfattning samt dess kvinnosyn. 

För att belysa den sista frågeställningen - om kvinnliga ledares syn på idrott för 
kvinnor respektive män - har jag genomfört en intervjuundersökning med 
kvinnliga idrottsledare i gymnastik och fotboll på central nivå och på 
föreningsnivå. De historiska studierna utgör basen för denna undersökning. Som 
underlag har jag delvis haft en parallellt genomförd föreningsledarstudie.15 I 
kvinnoforskningen koncentrerades inledningsvis datainsamlingen till kvinnor. 
Under senare tid har empiri alltmer insamlats om både män och kvinnor bl a för att 
möjliggöra jämförelser mellan könen, för att få ökad förståelse för kvinnors situa
tion i mansdominerade verksamheter samt för att kunna studera relationen mellan 
könen. Jag har i nämnda intervjustudie begränsat mig till kvinnliga ledare. Detta 
motiveras av det aktuella forskningsläget - vi vet fortfarande så litet om kvinnors 
situation inom idrottsrörelsen att denna begränsning är motiverad. Att studien rör 
just ledarnas uppfattningar motiveras av att det är hos ledarna, som makten och 
kontrollen över idrotten ligger. Undersökningen skall ses som ett komplement till 
de, i kapitlen 4 och 5, redovisade studierna på organisationsnivå. 

I mitt avhandlingsarbete finns tre medvetet gjorda avgränsningar. För det första 
har jag primärt haft ett kvinnoperspektiv i mitt arbete i så måtto att jag kon
centrerat mig på kön som analytisk kategori. Den genomgång av tidigare forsk
ning, som jag gjort, tyder visserligen på vissa skillnader mellan olika sociala 
klasser inom idrottsrörelsen. De dokument, som jag valt att granska, har dock inte 
gett möjlighet till djupare analys i det avseendet. 

Den andra avgränsningen innebär en koncentration till svenska förhållanden. 
Den svenska idrottsrörelsen har som nämndes inledningsvis en, i förhållande till 
idrotten i andra länder, unik organisatorisk struktur genom sin folkrörelsekaraktär 
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och genom sin enhetliga organisation. Viss jämförelse kan göras med förhållan
dena i övriga nordiska länder, vilket jag också gör vid analys av insamlad empiri. 

Den tredje avgränsningen gäller koncentrationen till den frivilliga idrotten i för
hållande till den obligatoriska idrottsundervisningen i skolan. Just det faktum att 
idrottsrörelsens verksamhet är frivillig och inte obligatorisk gör den intressant att 
studera som en pedagogisk praktik. Självfallet finns ett ömsesidigt beroende mel
lan svensk och internationell idrott liksom mellan den frivilliga idrotten och sko
lans idrottsundervisning. Det skulle emellertid föra alltför långt att också innefatta 
internationell idrott och skolans idrottsundervisning i föreliggande avhandlingsar
bete. 

Avhandlingens disposition 
De i avhandlingen ingående delstudierna presenteras i kapitlen 2 - 5. Varje kapitel 
inleds med redovisning av använda källor och tillämpade metoder samt avslutas 
med en sammanfattande diskussion. 

Kapitel 2 baseras på en genomgång av tidigare forskning. Där beskrivs idrot
tens utveckling i Sverige generellt och kvinnoidrottens utveckling specifikt samt 
ledarsituationen inom den organiserade idrotten på förbunds- och föreningsnivå. I 
kapitlet analyseras den forskning som bedrivits om idrottens utveckling ur ett 
kvinnoperspektiv. Forskningsredovisningen kompletteras också med några egna 
empiriska studier, främst avseende den kvantitativa utvecklingen av kvinnors del
tagande i idrott. På detta sätt försöker jag också korrigera bilden av den svenska 
idrottsrörelsens framväxt, såsom den hittills presenterats. 

Kapitel 3, 4 och 5 omfattar historiska studier baserade på dokumentanalys. 
De avser den centrala nivån inom idrottsrörelsen. Där försöker jag besvara de tre 
frågeställningarna om hur kvinnors deltagande i idrott utvecklats kvantitativt samt 
vilken idrottsuppfattning och kvinnosyn, som präglat idrottsrörelsen under olika 
perioder. 

I kapitel 4 och 5 redovisas vidare resultaten från intervjustudien med kvinn
liga idrottsledare och deras syn på idrott för kvinnor respektive män. Undersök
ningen rör individnivån. 

I kapitel 6 försöker jag koppla samman de olika studierna. Vidare görs ett 
försök att utveckla den teoretiska referensramen, allt i strävan att uppnå det över
gripande syftet - att beskriva och försöka förstå kvinnors villkor inom idrotts
rörelsen. 
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Kapitel 2 

Den svenska idrottsrörelsens 
framväxt och utveckling 

Bakgrund 
Sveriges Riksidrottsförbund är den samlande organisationen för svensk idrott - i 
dagligt tal liktydigt med den svenska idrottsrörelsen. Från Riksidrottsförbundets 
sida brukar det framhållas att idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse.1 När 
folkrörelserna växte fram i Sverige under den kraftiga samhällsomdaningen kring 
sekelskiftet, hade dock idrottsrörelsen en förhållandevis blygsam ställning bland 
andra folkrörelser. 

Kapitel 2 baseras på en litteraturstudie av svensk forskning om idrottsföreningar 
och idrottsledare. Två förhållanden motiverar särskilt detta kapitel. En genomgång 
av tidigare forskning ger den nödvändiga ramen för studium av villkoren för kvin
nors deltagande i idrott under olika tidsperioder. Dessutom erhålls på detta sätt en, 
på forskningsresultat grundad, samlad bild av den svenska idrottsrörelsens framväxt 
och utveckling. 

Syfte 
Detta kapitel syftar till att med hjälp av tidigare forskning 

- beskriva hur idrottsrörelsens föreningsliv vuxit fram 
- beskriva hur medlemsstrukturen inom idrottsrörelsen förändrats och ser ut idag 
- i ett historiskt perspektiv beskriva idrottens ledare, med avseende på rekryte-

ringsgrund, idrottsuppfattning och utbildning 

Syftet är vidare, att med några egna studier komplettera forskningsgenomgången 
för att ytterligare belysa kvinnoidrottens utveckling. De redovisade beskrivningarna 
analyseras ur ett kvinnoperspektiv.^ Det innebär här att jag särskilt lyfter fram re
sultat som kan beskriva kvinnornas situation och villkor inom idrotten. Det inne
bär vidare att jag försöker klarlägga var kunskapsluckorna om kvinnors deltagande 
i idrott finns. Därmed försöker jag korrigera bilden av den svenska idrottsrörelsens 
framväxt, såsom den hittills presenterats. 
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Källor och metod 
Jag har i första hand strävat efter att ge en väl täckande bild av svensk forskning 
och i viss mån även övrig nordisk forskning inom området.3 De nordiska ländernas 
gemensamma idrottsorganisatoriska system med idrottsföreningar som bas ger 
möjligheter till jämförelser.4 Den kvalitativa avgränsningen har gjorts så att stu
dier fr o m C-nivå behandlats, liksom vissa statistiska uppgifter från Riksidrotts
förbundet. Det visade sig att relevant litteratur i de flesta fall publicerats under 
1970-talet eller senare. Ett mindre antal rapporter och artiklar från tidigare datum 
utgör dock centrala källor. 

Jag har ur samtliga studier försökt "vaska" fram det som behandlar kvinnor. 
Endast ett par av de granskade undersökningarna har haft som uttalat syfte att be
skriva kvinnornas situation inom idrotten. I några studier presenteras resultat om 
kvinnor och kvinnornas situation, dock utan att närmare analyseras. 

I syfte att få en ökad förståelse för kvinnornas villkor inom idrottsrörelsen har 
uppgifterna om idrottens framväxt, såsom den beskrivs i genomförd forskning, 
kompletterats med några egna mindre studier. I dessa har jag försökt ge en be
skrivning av hur kvinnornas involvering i idrottsrörelsen utvecklats. De skall ses 
som belysande exempel, men de har också haft syftet att tjäna som vägledning för 
mitt fortsatta empiriska arbete. Den första undersökningen avser grenutvecklingen 
för kvinnor, den andra utgörs av en analys av kvinnors medlemsskap i idrottsrörel
sen och den tredje beskriver den kvantitativa utvecklingen vad avser kvinnliga 
ledare. 

För att beskriva utvecklingen avseende kvinnors deltagande i olika grenar på ett 
lättillgängligt och illustrativt sätt, har jag sammanställt uppgifter om vilket år de 
olika specialförbunden instiftat sitt första svenska mästerskap för män respektive 
kvinnor. Uppgifterna baseras på en enkät till de förbund som organiserar idrotts
verksamhet för män och kvinnor. Skälet till att jag valde att jämföra stiftelseåren 
för SM för män och kvinnor är att jag antagit att instiftandet av SM bekräftar att 
verksamheten i en idrottsgren nått en viss bredd. Jag menar vidare att instiftandet 
av SM kan ses som ett officiellt accepterande av tävlingsverksamheten för män 
respektive kvinnor. 

Kvinnors medlemsskap har inte varit föremål för någon särskild forskning. I 
samband med utvärderingsuppdraget rörande RF:s särskilda satsning på kvinnlig 
idrott gjorde jag en analys dels av förändringen under 1977 - 1980 dels av situa
tionen år 1980, vilken redovisas i detta kapitel.5 

Analysen baseras på uppgifter i RF:s medlemsregister. Förutom de svagheter 
som RF:s medlemsregister har,6 där jag inte ser någon anledning anta att uppgift
erna beträffande kvinnors medlemsskap skulle vara behäftade med specifika 
systematiska fel, konfronterades jag med några smärre problem. För 
Badmintonförbundet saknades uppgifter för år 1977. Jag har då använt 1978 års 
medlemssiffror. Uppgifterna för år 1980 för Friidrottsförbundet är av förbundet 
självt skattat medlemsantal. Uppgifter om medlemsantal saknades för fyra special
förbund för år 1977. Av dessa fanns två ej heller med i registret för år 1980, näm
ligen Sveriges Korporationsidrottsförbund och Sveriges Militära Idrottsförbund, 
som båda har ett medlemssystem, som avviker från övriga specialförbunds. De 
andra två specialförbunden, för vilka uppgift saknades år 1977 då de ej var 
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medlemmar i RF, är Svenska Danssportförbundet och Svenska Landhockey-
förbundet. De hade år 1980 tillsammans 1.173 medlemmar, varav 443 kvinnor, 
dvs ett antal som endast marginellt påverkar det totala medlemsantalet.Vidare var 
uppgifterna i medlemsregistret missvisande i ett avseende. Summan av antalet 
uppgivna kvinnliga respektive manliga medlemsskap var inte lika stor som det 
uppgivna antalet totala medlemsskap. Då det inte var möjligt att kontrollera dessa 
uppgifter - de baseras på årsrapporter från samtliga idrottsföreningar - har jag i 
mina beräkningar ersatt RF:s uppgift om "totalsumma" med summan av redovi
sade manliga och kvinnliga medlemmar.7 

Presentationen av forskningen om idrottsledare har kompletterats med kvantita
tiva beskrivningar rörande kvinnliga ledare. Uppgifterna baseras på källstudier samt 
statistiska uppgifter från RF. 

Forskningsgenomgången presenteras, i kronologisk ordning, i tre avsnitt under 
rubrikerna - föreningslivets framväxt, medlemsutveckling och idrottens ledare. 

Föreningslivets framväxt 
Tiden fram till 1915 
Jan Lindroth beskriver i ett avhandlingsarbete i historia idrottens utveckling till 
folkrörelse.8 Han behandlar därvid tiden fram till år 1915. De tidigaste idrottsföre
ningarna var specialföreningar för simning, den första bildad 1796 i Uppsala. Fram 
till år 1850 bildades ytterligare ett antal simföreningar. Enligt Lindroth bör dessa 
föreningar ses som relativt fristående från idrottsrörelsens senare expansion, då 
deras verksamhet i första hand var inriktad på simkunnighet. 

Idrottsrörelsens fortsatta expansion gick i stort sett relativt långsamt fram till 
1870-talet, och ett första genombrott kom på 1880-talet, då sammanlagt 142 före
ningar fanns registrerade. Perioden 1906-1908 innebar ett verkligt genombrott, då 
cirka 190 föreningar grundades. Likaså uppvisar åren 1912 och 1913 en ökning i för
eningsbildandet, dock ej lika markant som den föregående. Av 1914 års RF- före
ningar var endast 94 stiftade före 1900 och därav 41 t o m 1890. Totalt sett hade 
RF vid första världskrigets utbrott 630 föreningar. 

Lindroth diskuterar skälen till de tre "genombrottsperioderna". Han menar att 
uppsvinget under 1880-talet förmodligen kan hänföras till de engelska impulser 
som främst via Viktor Balck fördes till Sverige. Han säger att detta med stor san
nolikhet stämmer in på Stockholms idrottsliv och att Göteborgs kontakter med 
England har främjat idrottsintresset där. Expansionen under perioden 1906-1908 
förklaras främst av Sveriges deltagande i OS i Athen med ett tillhörande engage
mang hos svenska folket. Lindroth anser också att 1905 års unionsupplösning kan 
ha utlöst en fosterländsk känsla som gått väl i hand med idrottens fosterländska 
apeller. Den tredje expansionsperioden 1912-1913 ges inte någon direkt förklaring, 
men Lindroth antyder orsaken: 

Stockholmsolympiaden 1912 stimulerade den allmänna opinionen i positiv rikt
ning och åstadkom sannolikt det definitiva genombrottet i statsanslagsfrågan 
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(1913). I första hand är den emellertid att betrakta som den yttre höjdpunkten i en 
utveckling, som redan tidigare var långt framskriden? 

Vilka idrottsgrenar drevs inom det tidiga idrottsföreningslivet? Gymnastiken 
dominerade fram till 1890-talets början. De allmänna idrottsföreningarna (allmän 
idrott benämns idag friidrott) kom då att närma sig gymnastikens nivå. I mitten av 
1910-talet hade den allmänna idrotten övertagit gymnastikens tidigare ledande sta
tus. Även andra idrotter som fotboll och skidsport hade passerat gymnastiken i 
popularitet efter år 1910. Av R F:s dryga 630 föreningar år 1914 hade 74 procent 
allmän idrott på programmet, 42 procent fotboll, 29 procent skidor och 21 pro
cent gymnastik. 

En viktig orsak till den allmänna idrottens frammarsch anser Lindroth vara en i 
Stockholm år 1891 avhållen internationell gymnastikfest, där allmän idrott fick 
stor plats på programmet. Den allmänna idrottens uppsving medförde också en än
dring av föreningarnas organisatoriska system. Från att i stor utsträckning ha varit 
specialföreningar för en specifik idrottsgren, kom allt fler att organiseras som 
flergrensföreningar. Detta skedde under 1890-talet. 

Den geografiska spridningen av idrotten var, fram till den tidigare nämnda ex
pansionsperioden 1906-1908, klart begränsad. Idrotten var kanske mer än någon 
annan folkrörelse stadscentrerad. I de fall där idrottsföreningar uppstod utanför städ
erna kom de att bildas i större samhällen ofta med anknytning till bruks- och såg
verksindustrin. Här antyder författaren ett samband mellan grad av industrialisering 
och idrottens utveckling. Lindroths syn på orsakerna till idrottens stadsförankring 
framkommer bl a av följande: 

Orsakerna till idrottens särställning kan inte entydigt anges. Det bör ha inverkat 
att man, då en centralisering av idrottslivet uppstod genom RF, föga ägnade sig åt 
systematiskt breddningsarbete. Idrottsrörelsen diskuterade mycket litet sin geo
grafiska utbredning. Den yttre progagandan lämnades åt sig själv. Man kan före
ställa sig att föreningarna i en sådan situation i utpräglad grad uppstod där jord
månen var gynnsammast.10 

Den "jordmån" som Lindroth talar om här är de personella och ekonomiska re
surser som idrottsverksamheten krävde. Storstäder och större orter hade här ett re
sursmässigt försprång gentemot landsbygden. Antalet idrottsplatser kan också an
tas ha varit större på dessa orter. Författaren jämför också idrottrörelsen med andra 
folkrörelser och menar att övriga intresseorganisationer kan antas ha haft större 
behov av att idka propaganda i tal och skrift för att locka människor. Idrottens 
propagandavärde var i större utsträckning knutet till det praktiska utövandet. 

De avgörande faktorerna till den tidiga idrottens stadscentrering anser dock Lind
roth vara industrialiseringen och urbaniseringen, som medförde ett ökat behov av 
frilufts- och idrottsliv. Landsbygdens vardagliga livsföring skapade i mindre ut
sträckning sådana behov. Häri kan också ligga orsaken till det bristande intresset 
hos landsbygdsbefolkningen under idrottsrörelsens första decennier. 

Historikern Bode Janzon skildrar i en avhandling idrottsverksamheten i sekel
skiftets Göteborg.11 Denna studie ger, utifrån sitt lokala perspektiv, i stort sett 
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samma bild av den idrottsliga utvecklingen som den ovan beskrivna. Detta gäller 
främst 1870- och 1880-talen. För Göteborgs del innebar 1890-talet en fortsatt 
expansion och accelererad ökningstakt av föreningar. Denna expansion bör dock 
ses i ljuset av att många föreningar hade en livslängd på endast ett till tre år. 

Janzons uppgifter om den geografiska expansionen avser föreningslivets sprid
ning till olika stadsdelar. Där framgår att det under 1890-talet uppstod föreningar 
inom bl a arbetardominerade stadsdelar. 

Den grenmässiga utvecklingen följde i stort sett det mönster som Lindroth på
visat. Ett stycke in på 1890-talet breddades idrottsverksamheten med avseende på 
antal grenar. För Göteborgs del innebar det, förutom att den allmänna idrotten 
fortsatte att utvecklas, att brottning, tyngdlyftning samt boxning fann allt fler ut
övare. En stagnation inträdde för rodd, skridsko, gymnastik och segling. 
Kraftsporternas expansion hade sin förklaring i föreningslivets spridning till 
arbetarstadsdelar. 

1920-talet - 1950-talet 
Lindroth har även studerat svensk idrottsrörelse under mellankrigstiden.12 Hans 
studier omfattar föreningarna, riksorganisationerna, ledarna och ideologin och skall 
ses som en fortsättning på motsvarande studie för tiden fram till år 1915.13 Lind
roth hävdar att idrottsrörelsen fick sitt genombrott som folkrörelse före första vär
ldskriget, men att den först under mellankrigstiden utvecklades till en stor folk
rörelse. Under perioden skedde en nära åttadubbling av föreningsantalet. År 1919 
fanns 786 medlemsföreningar och tjugo år senare 5.790. 

I samband med RF:s 50-årsjubileum år 1953, publicerades en jubileumsskrift 
bl a innefattande vetenskapliga arbeten i historia och sociologi. Där beskrivs och 
analyseras svensk idrottsrörelses första femtio år av statsvetaren Hilding Johansson 
och sociologen Roland von Euler.14 

Johansson ger en bild av idrottsföreningslivets utveckling under 50 år.1^ Han 
hävdar, att idrottsrörelsen förde en anonym tillvaro i sekelskiftets Sverige. Före
ningstillväxten gick sakta framåt till 1920-talet. Johansson menar att idrottsrörel
sen fick "massrörelsekaraktär" under 1930- och 40-talen, då föreningsbildandet 
kunde uppgå till 400 föreningar per år. Hans bedömning var vidare, att expan
sionen tycktes stagnera i början av 1950-talet, dvs vid tidpunkten för studiens 
genomförande. Johansson sammanfattar sina iakttagelser: 

Vad som frapperar är dock inte rörelsens snabba framryckning utan dess svaga 
genombrottskraft. I järrförelse med flera andra samtida folkrörelser hade den myc
ket svårt att vinna terräng. ... Man kan ingalunda likna den vid en lavin. Det är 
rent av diskutabelt, om man kan tala om något genombrott under 1800-talet. Där
emot lades grunden för den svenska idrottsrörelsen under detta sista kvartal. Sitt 
genombrott som massrörelse fick inte idrottsrörelsen förrän efter 1920. Härefter har 
utvecklingen gått så mycket snabbare. ... Få svenska folkrörelser har visat en 
sådan expansionskraft som idrottsrörelsen under 1930- och 40-talen.16 

Författaren diskuterar tre led i idrottsrörelsens utveckling till massrörelse; utveck
lingen av damidrotten, den geografiska utbredningen och förändringen av den socia
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la rekryteringen till idrotten. Minst betydelsefullt för utvecklingen har, enligt Jo
hansson, damidrotten varit. Han konstaterar dock att den förut så starkt avstånds
tagande synen på kvinnlig idrott förändrats och att antalet idrottande damer ökat. 
Han menar dock att detta inte har haft någon betydelse för den ökande anslutningen 
till idrott under denna period. 

Här kan nämnas att Lindroth vid studium av de s k kategoriföreningarna, visat 
att de kvinnliga idrottsföreningarna visserligen ökade numerärt under mellankrigs
tiden, men att de ändå utgjorde mindre än två procent av samtliga kategoriföre
ningar.17 Av totalt 27 kvinnliga föreningar var hälften gymnastikföreningar. 

De två väsentligaste utvecklingsleden är sålunda den geografiska utbredningen 
från städerna till landsbygden och den sociala breddningen, som medförde att so
cialgrupp tre i större utsträckning än tidigare kom att omfattas av idrottsrörelsen. 
Även Lindroth hävdar att den geografiska breddningen till landsbygden var ett vä
sentligt inslag, och en viktig orsak till denna var i sin tur skolidrottens utbredning 
- såväl den obligatoriska som den frivilliga.18 

Förutsättningarna för och skälen till föreningslivets framväxt har analyserats av 
samtliga författare till de refererade studierna. Alla har utgått från de snabba sociala 
och ekonomiska förändringarna. Därvid anger man bl a ökad fritid, behovet av 
motion, idrottsliga framgångar, förbättrade kommunikationer samt förbättrad 
köpkraft. Historikern Rolf Pålbrant pekar emellertid i sitt avhandlingsarbete om 
arbetaridrotten på riskerna med att förväxla förutsättningar och orsaker.19 Han 
menar att ökad fritid visserligen är en gynnsam förutsättning, men att detta inte 
axiomatiskt medför ett ökat idrottsutövande. Det avgörande för idrottens expansion 
var snarare den "pedagogiska beredskap", som fanns hos de många jordbruksarbe
tare som flyttade in till städerna. Pålbrant formulerar detta sålunda: 

Deras föreningsvana i andra folkrörelser var lätt att överföra till idrotten. Den 
industriella produktionsprocessen lärde dem att skilja på arbete och fritid, vidare 
fanns i idrotten i motsats till övriga folkrörelser klara målangivelser som lätt 
kunde uppnås på fritiden?-® 

Med stöd av sina studier av arbetaridrotten anger Pålbrant också den socialde
mokratiska politiken som en viktig orsak till idrottens expansion. Genom kraftigt 
ökat ekonomiskt stöd från stat och kommun främst till byggande av idrottsplatser 
skapade man en viktig förutsättning för att fler skulle få möjlighet att utöva 
idrott.21 

Antalet specialförbund, och därmed till den organiserade idrottsrörelsen hörande 
grenar, var relativt konstant under mellankrigstiden. RF var inte särskilt expansivt 
i detta avseende under de första decennierna. År 1919 fanns femton SF och under 
den efterföljande tjugoårsperioden tillkom endast fem SF, medan inget upphörde. 
Den 1903 antagna stadgan om att RF skulle vara en organisation för "all menig 
mans idrott", menar Lindroth var en orsak till det relativt konstanta läget.22 

Den geografiska utbredningen liksom idrottsgrenarnas fördelning på föreningar, 
har studerats av Roland von Euler och presenteras i det ovan nämnda arbetet om 
svensk idrottsrörelses första femtio år.23 I sin analys har han relaterat den geo
grafiska spridningen till befolkningsunderlaget. Dessa beräkningar visar att lands
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bygdens andel av idrottsföreningarna var något större än andelen av befolkningen, 
medan dess andel av medlemmarna var något mindre. De större städerna hade en 
relativt mindre andel av föreningarna men en något större andel av medlemmarna. 

Vid beräkning av sambandet mellan geografisk spridning och befolkningsunder
laget av yngre män, fann von Euler ett visst samband mellan den manliga befolk
ningen i åldern 20-35 år och antalet medlemmar i föreningarna. Däremot var sam
bandet lågt beträffande åldersgruppen 15-20 år. von Euler kommenterar detta med 
att det är tydligt att även andra förhållanden än befolkningsunderlaget inverkar på 
idrottsföreningarnas medlemstal. Korrelationsmätningar visade också ett negativt 
samband - ju mer jordbruk i en kommun desto mindre idrott. 

von Euler menar att den mest markanta medlemsförändringen utgörs av den 
geografiska utjämning som skedde under den senare delen av den studerade perioden 
1945-1952. Sålunda var ökningen i medlemstalen störst i de distrikt där anslut
ningen år 1946 var relativt låg. Då var differensen stor mellan det distrikt som hade 
störst medlemsanslutning - Södermanland - och de som hade den lägsta anslut
ningen - Västerbotten och Blekinge. 

När det gäller den grenmässiga spridningen och fördelning på föreningar visar 
von Eulers undersökning att RF år 1952 hade 27 specialidrottsförbund, som vart 
och ett representerade en idrott. Fotbollförbundet hade flest medlemsföreningar 
(2.992), därefter följde Friidrottsförbundet, Skidförbundet och Gymnastikförbundet. 
Av dessa förlorade Skidförbundet under perioden nära 500 medlemsföreningar, dvs 
en minskning med 20 procent, vilket var den kraftigaste minskningen av samtliga 
förbund. Den starkaste ökningen hade Bordtennis- och Ishockeyförbunden. För
fattaren gör ingen analys av orsakerna till förändringen i olika grenars och förbunds 
framväxt och tillbakagång. 

Specialföreningarna, dvs de med endast en gren på programmet utgjorde vid 
denna tid nära hälften av landets totala föreningsbestånd, von Euler visar att 
specialföreningarna var vanligast i småstäder och köpingar med en geografisk 
spridning främst till Skåne och Blekinge. 

Jämförelser mellan olika kommuner visar bl a att anslutningen av kvinnor till 
idrottsföreningar var förhållandevis minst på landsbygden och i Stockholm och 
störst i Göteborgsregionen. 

Sammanfattningsvis visar von Euler, att idrotten vid denna tid hade en starkare 
ställning i tätorter än på rena landsbygden. Medlemsanslutningen, i förhållande till 
befolkningsunderlaget, var störst i mindre städer och köpingar, medan den i stor
städerna inte var större än på landsbygden. Mest påtaglig förändring under senare 
delen av 1940-talet var den geografiska utjämningen mellan städer och landsbygd, 
mellan olika landsändar och mellan kommuner inbördes. Anslutningen ökade mest 
där den förut varit låg. 

1960-talet 
Under 1960-talet presenterades två offentliga utredningar, som bl a beskriver 
idrottsrörelsens föreningsbestånd och medlemstal under decenniet.24 Idrottspe
dagogen Olle Halidén publicerade år 1970 en sammanfattning och analys av 
dessa.25 
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År 1968 fanns totalt 49 specialidrottsförbund som medlemsorganisationer i RF. 
Av dessa företrädde 46 var sin idrott, medan tre var s k kategoriförbund, dvs var 
organiserade utifrån medlemmarna och inte utifrån idrottsgrenar. Antalet föreningar 
var totalt ca 13.200. Även under 1960-talet fanns den största andelen av förening
arna i städer och tätorter. 

Halidén menar att den vid denna tid pågående strukturomvandlingen, till följd av 
industrilokaliseringen till större städer och regioner och därmed minskat be
folkningsunderlag i "idrottsålder" på landsbygden, skulle kunna bli livshotande för 
en förenings existens. Han visar vidare på ytterligare en orsak till att föreningslivet 
till viss del kommer att koncentreras till större kommuner. Han menar att allt fler 
specialidrotter kräver dyrbara anläggningar, som endast de rikare kommunerna 
kommer att ha råd att investera i. Den grenmässiga spridningen visar att Fotboll
förbundet år 1969 hade flest antal medlemsföreningar - nära 3.000 - medan friidrott 
minskat till mindre än hälften sedan år 1952. De därnäst största idrotterna mätt i 
antal föreningar var skidor, gymnastik och ishockey. Fotboll, orientering och ski
dor hade tillsammans omkring hälften av hela föreningsbeståndet. Författaren gör 
följande bedömning inför framtiden: 

Helt naturligt kommer specialförbund som på sitt program har utomhusidrotter 
med jämförelsevis blygsamma fordringar på anläggningar att gynnas beträffande 
både rekrytering och föreningsbildning. ...Att en idrottsgren är populär, dvs att 
den samlar många utövare kan således betingas även av andra faktorer än indivi
dernas lust för den eller den formen av aktivitet26 

1970-talet 
Riksidrottsförbundets förenings- och medlemsstruktur i slutet av 1970-talet har 
varit föremål för en omfattande beskrivning och analys utförd av Olle Halidén.27 

Där framgår att antalet föreningar år 1979 var 25.846, tillsammans tillhörande 56 
olika specialidrottsförbund. Av dessa hade Fotboll-, Gymnastik- respektive Skid-
förbundet flest föreningar - alla med över 2.000 medlemsföreningar. De därnäst 
största specialförbunden med mellan ettusen och ettusenfemhundra medlemsföre
ningar var bordtennis, bowling, friidrott och ishockey. Arton specialförbund, dvs 
nära vart tredje, hade mindre än etthundra medlemsföreningar. Spännvidden mellan 
det minsta och största förbundet var således stor - föreningsmedlemsskapen varie
rade från nio för det minsta specialförbundet till 3.279 för det största. 

Halidén anför fyra tänkbara skäl till de stora medlemsvariationerna. Det första 
avser ekonomiska villkor närmare bestämt det förhållandet att kapitalkrävande 
idrotter och idrotter med specialiserade individuella redskap förutsätter god person
lig ekonomi eller stabil förenings- eller förbundsekonomi. Detta menar författaren 
kan verka begränsande och selekterande vid rekryteringen till specialförbunden. Ett 
andra skäl benämner Halidén ekologiska förhållanden. Med detta åsyftar han att 
Sveriges topografiska förhållanden gynnar vinteridrotter och idrotter som behöver 
fria marker och vatten. Han menar vidare att sådana idrotter kan bli "var mans 
idrott". Det tredje skälet inryms under rubriken traditioner - popularitet. Författaren 
menar att både medlemsrekrytering och utveckling av elitidrottsverksamhet i en 
specifik idrott kan ses i ljuset av dess tradition samt gynnas på olika sätt av idrot
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tens lättillgänglighet och popularitet. Det sista skälet skulle vara idrottsgrenens 
funktion som statussymbol och dess exklusivitet. Halidén menar att man inte kan 
bortse från dessa faktorer, även om de kan synas ovidkommande, då de kan leda till 
sned rekrytering av medlemmar. 

När det gäller föreningsstrukturen visar studien att drygt hälften av alla före
ningar utgjordes av ensektionsföreningar år 1977. Det siffermaterial som visas an
tyder att kvinnors engagemang tycks bli högre i de specialförbund, som domineras 
av ensektionsföreningar. Halidén drar slutsatsen att det möjligen kan vara så att 
aktivering av kvinnlig idrott gynnas bäst inom specialföreningar. Han utvecklar 
dock inte närmare denna slutsats. 

Analysen av föreningsstrukturen visar vidare att det är de små föreningarna som 
dominerar föreningslivet, medan de stora föreningarna med över ettusen med
lemmar endast utgör en dryg procent av det totala antalet föreningar. 

Arbetaridrotten - en splittringstendens 
Vid beskrivning av föreningslivets framväxt är arbetaridrottens etablering och 
spridning av särskilt intresse. Inte p g a dess betydelse för idrottsföreningslivets 
expansion utan snarare som ett av få exempel på öppen konflikt och splittring 
inom idrottsrörelsen.28 

I en avhandling i historia redovisar Rolf Pålbrant konflikterna mellan arbetar
rörelsens olika inriktningar och idrottsrörelsen under tiden 1919 - 1939.2^ Han 
försöker vidare förklara varför arbetaridrotten inte fick något genombrott i Sverige, 
i likhet med vad den fick i de flesta övriga europeiska länder under mellankrigs
tiden. 

Inom arbetarvänstern hade man fram till 1910-talet slut en negativ inställning 
till idrotten. Socialdemokraterna anslöt sig däremot tidigt till samma tolkning av 
idrottens neutralitetsbegrepp som den etablerade idrottsrörelsen. Detta ledde till 
åsikten att idrotten skulle hållas fri från politik, och därmed intog man en negativ 
hållning gentemot arbetaridrott. Så småningom förändrades idrottssynen även inom 
det kommunistiska partiet, hävdar Pålbrant, och idrottsföreningarna omnämns som 
en av de massorganisationer där agitationsarbete skulle bedrivas. 

De första arbetaridrottsföreningarna bildades år 1922, varav några kom att till
höra RF medan andra stod utanför. År 1928 bildades formellt Arbetarnas 
Idrottsförbund (AIF) fristående från RF. Detta skedde delvis efter internationell kri
tik och hade, enligt Pålbrant, följande ideologiska motiv: 

- den borgerliga idrottsrörelsens karaktär av klasskampsinstrument mot arbetar
klassen 

- arbetaridrottsföreningarnas uttalade syfte att själva verka för den egna klassens 
fysiska fostran med ett nytt klasslöst samhälle som yttersta målsättning 

- de internationella förbindelserna måste knytas med arbetaridrottsmän i andra 
länder?^ 

Inom AIF uppgavs orsakerna till arbetaridrottens etablerings- och spridnings
svårigheter vara ekonomiska problem, motståndet från socialdemokraterna och öv
riga arbetarorganisationer samt "omedvetenheten" hos idrottande arbetare. 1936 års 
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kongress blev början till upplösningen av Arbetarnas Idrottsförbund. Förbundet 
hade då totalt ca 8.000 medlemmar, med sina starkaste fästen i Stockholm och 
Norrbotten. 

Pålbrant säger i sin analys av arbetaridrottens framväxt, att uppdelningen av 
idrottskulturen i en arbetaridrott och en borgerlig idrott skall ses som en kon
sekvens av de sociala förändringar som inträdde under 1800-talet. Han pekar vidare 
på två förutsättningar som enligt honom måste vara uppfyllda för att arbetaridrot-
ten skall få fotfäste i ett land. Samhällsstrukturen måste framhäva klassmotsätt
ningarna, och de borgerliga idrottsorganisationerna måste öppet ta ställning för en 
reaktionär regim och dess utnyttjande av idrotten för sina egna syften. Vidare måste 
det finnas en klassmedvetenhet och klasspolitisk identifikation inom arbetarrörel
sen. Pålbrant menar att ingen av dessa förutsättningar var väl fyllda i Sverige.31 

Sammanfattning 
Figur 2 sammanfattar de redovisade kvantitativa uppgifterna om idrottsförenings
tillväxten i Sverige från år 1903 - dvs från året för RF:s bildande - till år 1979, 
som är det senaste år, vilket varit föremål för forskning. 

Antal 
26 000 

24 000-

22 000 -

20 000-

18 000-

16 000-

14 000-

12 000 -

10 000 -
000-

6 000 -

4 000 -

2 000 -

V7^v77*Y7nV/AV/fiY//AV/AmmV/AV/AV/AV/A 
1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1979 Ar 

Figur 2 . Antal föreningar anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund, åren 1915-1979. 

Källa: Halidén, O. (1983). 
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Vi kan se att idrottsföreningstillväxten gick sakta framåt till 1920-talet. Expan
sionen skedde först under 1930- och 1940-talen. Då hade idrottsrörelsen också en 
avsevärt snabbare utveckling än andra folkrörelser. Expansionen skedde främst ge
nom geografisk utbredning och en social breddning i rekryteringen. Däremot hade 
anslutningen av kvinnor marginell betydelse för utvecklingen till stor "folkrörelse" 
eller "massrörelse", benämningar som Lindroth respektive Johansson använder för 
att karaktärisera idrottsrörelsen vid denna tid.32 Båda benämningarna är anmärk
ningsvärda, då i princip hälften av den svenska befolkningen - nämligen kvinno
rna - inte i nämnvärd omfattning berördes av denna rörelse, till skillnad från situa
tionen inom t ex frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen. Med några få undantag 
ges i de redovisade undersökningarna inte heller någon beskrivning av föreningsli
vets framväxt med avseende på kvinnors deltagande i idrott. 

Karaktäristiskt för idrottens framväxt har varit den enhetliga organisationen -
alla föreningar i landet sorterar under Sveriges Riksidrottsförbund. Under 30-talet 
kom idrott och RF därmed att alltmer framstå som synonyma begrepp.33 Ett för
sök under 1920- och 30-talen att bilda ett Arbetarnas Idrottsförbund misslyckades 
och kan samtidigt ses som det enda egentliga exemplet på splittring inom idrotts
rörelsen. 

Antalet idrotter har vuxit kontinuerligt, men relativt långsamt under de första 
decennierna. Friidrottens tidigare dominanta inslag har kommit att sjunka undan 
alltmer, medan fotbollen vuxit och idag har det största antalet medlemsföreningar. 
Spännvidden mellan det minsta och största specialidrottsförbundet är stort. 

Medlemsutveckling 
Antal medlemmar 
Uppgifter om antalet medlemmar i idrottsrörelsen varierar i olika studier och mel
lan olika uppgiftslämnare. De redovisningar av idrottsrörelsens medlemsantal som 
förekommer, bygger i princip på tre typer av undersökningar. Den första kategorin 
utgörs av Riksidrottsförbundets egna uppgifter, den andra av studier som baseras 
på idrottsrörelsens uppgifter och den tredje av studier gjorda på representativa stick
prov ur den svenska befolkningen. Relativt stora differenser i uppgivna medlems
antal förekommer, såväl mellan de olika kategorierna, som inom likartade studier. 
Skälen till detta är flera. 

Idrottsrörelsens egna statistiska uppgifter bygger på uppgifter som idrottsföre
ningarna själva lämnar från sina medlemsregister. De uppgivna medlemstalen avser 
således antalet medlemsskap och inte medlemmar, dvs en person som är medlem i 
två föreningar utgör två medlemsskap. En annan källa till brister i idrottens egen 
medlemsstatistik är svagheterna med föreningsuppgifterna i sig. Svårigheterna för 
en förening att föra en fullgod statistik är uppenbara. 

I undersökningar som utgår från uppgifter från den svenska befolkningen finns 
också flera felkällor, vilka också försvårar möjligheterna att göra jämförelser. Ett 
problem är att flertalet stickprovsundersökningar har vissa avgränsningar när det 
gäller studerade åldersgrupper. Vissa studier avser t ex endast ungdomar medan an
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dra avser vissa grupper bland vuxna. Tillförlitligheten i uppgifter som baseras på 
försökspersonernas egna uppgifter måste också alltid sättas ifråga. Ett skäl till 
detta är bl a svårigheten att entydigt definiera begreppet medlem. 

Inom Riksidrottsförbundet råder osäkerhet om totala medlemsantalet, varför man 
numera sällan publicerar de uppgifter, som finns i det internt förda medlems
registret. Så sägs t ex i handlingsprogrammet för 1980-talet "Idrott 80": 

... en försiktig uppskattning torde vara att ca 25 procent av alla svenskar ägnar sig 
åt idrott och motion i varierande omfattning. Antalet idrottsutövare skulle således 
uppgå till 2 miljoner34 

Detta utgör underlag för handlingsprogrammets målsättning: 

2 miljoner svenskar idrottar i dag. 3 miljoner skall göra det 1990. 4 miljoner -
halva befolkningen - skall idrotta år 20003^ 

Tabell 1 är en sammanställning av uppgifter från fyra olika studier, som i huvud
sak baseras på uppgifter från idrottsrörelsen. Till viss del är dock beräkningsg
runderna för siffrorna i tabellen okända. 

Tabell 1. Antal individuella medlemsskap i S veriges Riksidrottsförbund, åren 1904-1979. 

År Halidén Halidén Lindroth 
(1970) (1983) (1974, 1987) 

1904 5.000 
1910 55.000 58.000 
1920 120.000 93.000 110.000 
1929/30 180.000 179.000 180.000 
1939/40 410.000 415.526 390.000 
1950 740.000 790.000 
1959/60 1.168.000 1.297.737 
1969/70 1.990.000 2.246.264 
1979 2.279.139 

Källa: Halidén, O. (1970), s. 63, Lindroth, J. (1974), s. 85, Halidén, O. (1983), s. 47 och 75 
Lindroth, J. (1987), s. 36. Kommentar: Uppgifterna från Lindroth (1974) är bearbetade. 

Som tidigare redovisats fick idrottsrörelsen, efter en trög start, en kraftig med
lemsexpansion under 1930- och 1940-talen. Medlemsökningen var 30.000 -
40.000 per år. Studien visar på ett brott i utvecklingen vid 1950-talets början.36 

Halidéns uppgifter visar på en fortsatt accelererande medlemsexpansion under 
1960- och 1970-talen, dvs en utveckling i motsatt riktning mot Johanssons an
taganden vid 1950-talets början.37 

I en jämförelse mellan medlemstalen i några andra organisationer konstaterar 
Halidén att tre organisationer minskat sina medlemstal under 1960-talets början, 
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nämligen de religiösa, de nykterhetsfrämjande och de politiska. Enligt Halidén 
kännetecknas dessa rörelser av en mera genomtänkt och tillämpad ideologi än hos 
övriga rörelser. Han tangerar därvid frågan, om idrottsrörelsens enkla budskap och 
avsaknad av en öppet uttalad ideologi ligger till grund för den fortsatta snabba 
medlemsutvecklingen.38 

von Euler analyserade i sin studie från 1953 de kvinnliga och manliga med-
lemsskapen och de förändringar, som därvid skett under åren 1946-1952.39 Därifrån 
kan noteras att kvinnorna år 1952 utgjorde femton procent av Riksidrottsför
bundets medlemmar, men att medlemsökningen var snabbare hos kvinnorna än hos 
männen. Männens ökning i faktiskt antal var dock mer än tre gånger så stor som 
kvinnornas.40 I sin analys av situationen i specialföreningarna - föreningar med 
endast en gren på programmet - kunde von Euler notera att två grenar hade kvinn
lig majoritet bland medlemmarna, nämligen konståkning och gymnastik. Totalt 
utgjorde kvinnorna 22 procent av medlemmarna i specialföreningarna, men endast 
fyra procent av antalet ledamöter i föreningsstyrelserna. 

År 1979 hade tre SF kvinnlig majoritet bland sina aktiva medlemmar. Det var, 
liksom 1952, Gymnastik- och Konståkningsförbunden samt Ridsportförbundet, 
vilket ej tillhörde RF 1952. De kvinnliga gymnasterna utgjorde 36 procent av alla 
registrerade kvinnliga medlemsskap.41 

Den tredje typen av studier redovisas här med resultaten från två större stick
provsundersökningar bland vuxna svenskar.42 Den första studien avser förhållanden 
år 1968 för den svenska befolkningen mellan 15 och 75 år, som utförts inom ra
men för Låginkomstutredningens levnadsnivåundersökning.43 Studien visar att 25 
procent av männen och sju procent av kvinnorna uppgav sig vara medlemmar i en 
idrottsförening, vilket motsvarar cirka en miljon vuxna svenskar. Medlemsan
slutningen sjunker med stigande ålder från 25 procent i åldern 17-25 år till tre 
procent i åldern 66-75 år. Den andra stickprovsundersökningen har utförts av 
Socialstyrelsen, några år senare, i samband med en undersökning om den vuxna 
befolkningens beteenden, attityder och kunskaper avseende kost och motion. Den 
studien visar att 29 procent av männen och 10 procent av kvinnorna är medlemmar 
i en idrottsförening, dvs något högre siffror än i den först relaterade studien, trots 
att den här aktuella åldersgruppen var något mindre - 20-70 år.44 

Sammanfattningsvis kan konstateras att antalet medlemmar - det gäller både 
män och kvinnor - i RF:s föreningar kontinuerligt har ökat. Det visar entydigt 
forskningsgenomgången. Däremot är uppgifterna om hur många medlemmar som 
funnits under olika tidsperioder mycket osäkra. 

Åldersstruktur 
De tidigaste uppgifterna om idrottsföreningarnas medlemmar ger ingen samlad bild 
av åldersstrukturen. Janzon har i sin studie av föreningslivet i Göteborg konstaterat 
att en viss variation förelåg mellan föreningarna vad beträffar medlemmarnas 
ålder.45 Övervägande delen av medlemmarna var dock under 30 år. Några klara 
uppgifter om fördelningen mellan medlemmar under respektive över 30 år ges inte. 
I den enda studerade föreningen med kvinnliga medlemmar uppvisade kvinnorna en 
betydligt yngre åldersprofil än männen. Nära hälften av antalet kvinnliga medlem
mar var i åldersklassen 15-19 år. 
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von Euler redovisar ett flertal spridda uppgifter om åldersfördelningen bland 
idrottsutövare och medlemmar.46 Den tidigaste uppgiften baseras på 1947 års ung
domsundersökning. Där konstateras att regelbunden idrottsutövning - i ungdoms
undersökningen definierat som minst en gång per vecka - var betydligt vanligare i 
övre tonåren än i åldern 21-26 år - 42 mot 34 procent. Klaraste skiljelinjen gick 
dock mellan män och kvinnor. Motsvarande siffror för kvinnor var nio respektive 
sju procent.47 

I ett försök att beskriva åldersfördelningen även år 1952 konstaterar von Euler 
att uppgifter om åldersfördelningen bland medlemmarna i idrottsföreningar är spo
radiska. Han gör en uppskattning av anslutningen till idrottsföreningar och 
konstaterar att anslutningen bland pojkar är störst i övre tonåren - cirka 40 procent 
- och därefter sjunker systematiskt med stigande ålder. Uppgifter om kvinnors 
medlemsanslutning är knapphändiga, von Euler drar slutsatsen att ungefär tio 
procent av kvinnorna i övre tonåren ägnar sig åt idrott. Han redovisar vidare en 
viss ökning av det regelbundna idrottsutövandet i de yngre tonåren, som enligt von 
Euler, kan ha sin grund i en intensifierad ungdomsverksamhet. Hans studier visar 
dock att åldersdifferensen är stor mellan olika idrotter. 

von Eulers uppskattning av åldersstrukturen får stöd i en senare studie av Hali
dén. Han baserar sina resultat och analyser på en intervjuundersökning genomförd 
år 1964 av SCB.48 Den visar, enligt Halidén, att idrotten är en ungdomsrörelse. 
Högsta procentsiffrorna vad beträffar idrottsdeltagande4^ låg i de övre tonåren. Dä
refter sjönk de. Avgången var allra störst bland 23-åringar. 

År 1942 bildade RF sin första ungdomskommitté, vilket Halidén betraktar som 
den svenska ungdomsidrottens födelse. RF: s åtgärd ledde snart till att specialför
bunden följde efter med egna kommittéer och arbete med ungdomsidrott. Under 
1940- och 1950-talen uppmärksammade statsmakterna att sociala problem uppstod 
bland de växande ungdomskadrarna. Utredningar tillsattes för att kartlägga ungdo
mars livsmönster och komma med åtgärdsförslag.50 Med dessa utredningar som 
grund inrättades år 1954 ett omfattande statligt stöd till föreningarnas verksamhet. 
Idrottsrörelsen gavs samtidigt möjlighet att anställa konsulenter, som skulle stödja 
och utveckla idrottsföreningarnas ungdomsarbete.51 

I samband med en omfattande försöksverksamhet bland ungdomar i tre städer i 
början av 1970-talet, genomförde Anita Dahlgren och Rune Persson en sociolo
gisk undersökning av bl a ungdomarnas fritidsvanor 52 Studien visar att idrotts
föreningarna hade en stor anslutning av ungdomar i åldrarna femton till arton år. 
Drygt hälften av alla pojkar och var fjärde flicka var medlem i en idrottsförening. 
Antalet anslutna medlemmar visar en fallande tendens med stigande ålder hos ung
domarna. 

I en longitudinell studie av ungdomars fysiska aktivitet på fritiden visar idrotts
pedagogen Lars-Magnus Engström på dels en nedgång i fysisk aktivitet med stig
ande ålder dels på ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och förenings
medlemskap. Genomgående var pojkarna aktivare än flickorna.53 

I sin omfattande analys av uppgifterna i RF:s medlemsregister vid 1970-talets 
slut konstaterar Halidén, att det är svårt att få en nyanserad bild av idrottsvärldens 
åldersmässiga struktur på annat sätt än som framgår av registrets indelning i tre 
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ålderskategorier. För år 1979 var åldersfördelningen följande: 20 procent var under 
12 år, 42 procent mellan 12 och 25 år och 38 procent över 25 år.54 

I en jämförande studie av elever i årskurs 8 åren 1968 respektive 1984 v isar 
Engström på förändringen dels i fysisk aktivitet dels i medlemsanslutning hos 
femtonåringar.55 Engström menar att det mest slående i hans resultat är att antalet 
medlemmar i idrottsföreningar har ökat avsevärt under den studerade sextonårsperi
oden, men att aktivitetsnivån vad gäller hela undersökningsgruppen inte förefaller 
ha ökat särskilt mycket. Engström anmärker dock att flickorna ökar mer än poj
karna, både vad gäller aktivitetsgrad och medlemsanslutning. För flickorna har an
slutningen till en idrottsförening ökat från 17 procent till 46 procent och för pojk
arna från 52 till 67 procent. 

Primär involvering i idrott 
Iakttagelserna att en successiv föryngring sker bland medlemmarna, bekräftas av 
studier rörande den primära involveringen i idrott. Med detta avses ålder för täv
lings- eller träningsdebut, dvs ålder för deltagande i föreningarnas idrottsliga verk
samhet. von Euler visar att vid 1950-talets början var medelåldern för tävlingsde
but 13-14 år och medelåldern för inträde i förening 14-15 år.56 Han hävdar att in
trädesåldern tio år tidigare var cirka 17 år. I en studie utförd under 1970-talet visar 
Göran Patriksson att debutåldern sänkts avsevärt57 I mitten av 1970-talet blev de 
flesta ungdomar intresserade av att delta i idrott i 7-9 års ålder. Vissa variationer 
förelåg mellan olika idrottsgrenar, men trenden mot en föryngring är uppenbar. 
Pojkarna började i tidigare år i högre grad än flickorna. En stickprovsundersökning 
utförd i Stockholm år 1984 visar, att drygt hälften av pojkarna och knappt hälften 
av flickorna började med idrott före åtta års ålder.58 

I en empirisk studie i idrottspedagogik av ungdomar i ett urval av fem idrotts
föreningar, utförd i början av 1980-talet, har Göran Patriksson beskrivit akti
vitetsmönster i barn- och ungdomsidrotten.5^ Resultaten visar bl a att ca tio pro
cent av ungdomarna debuterade inom idrotten före sju års ålder och att de vanligaste 
motiven för både pojkar och flickor till att träna i en idrottsförening är "att ha ro
ligt". En klar könsskillnad föreligger beträffande inställningen till tävling, där 
flickorna i betydligt mindre utsträckning än pojkar ser tävlandet och "att bli bäst" 
som ett motiv till träningen. 

Patriksson ger några förklaringar till den kontinuerliga föryngringen bland 
idrottens medlemmar: samhällsbidragens utformning, som stimulerat verksamhet 
för allt yngre åldrar; ökad internationell och nationell konkurrens, som lett till att 
specialförbunden sökt sig allt lägre ner i åldrarna för att tidigare hitta de bästa 
talangerna samt utländska impulser främst från USA och Sovjetunionen, där man 
satsat kraftigt på idrott för yngre barn.60 

Avgång från idrott 
Även barns och ungdomars avgång från idrotten har varit föremål för studium. 
Vissa svårigheter föreligger att dra några generella slutsatser av dessa, då studierna 
metodiskt skiljer sig kraftigt åt. Genomgång av ett antal svenska och nordiska 
studier visar dock på några tendenser.61 Avgången tycks öka med stigande ålder. 
Könsskillnaderna är förhållandevis stora. Sålunda avbryter flickor i större utsträck
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ning sitt idrottsutövande och i yngre åldrar än pojkarna. I en norsk studie från 
1970-talets början av flickors avgång visar Gerd von der Lippe, att den vanligaste 
avgångsåldern är 16 år och att flickor från socialgrupp 3 har flest avbrott liksom 
flickor som specialiserat sig på en idrott.62 De motiv till avbrott som författarna 
till de olika avgångsstudierna oftast funnit är dels att andra intressen tagit över, 
dels att skolarbetet tar mer tid och dels att konkurrensen inom idrotten blivit skar
pare högre upp i åldrarna. 

Patriksson har gjort en internationell forskningsgenomgång inför en egen 
avbrottsstudie och redovisar sina viktigaste slutsatser av denna genomgång.63 Han 
inleder med att konstatera att det nästan alltid är fråga om komplicerade or
sakssammanhang till avbrott. Studierna visar att en större andel av flickorna gör 
avbrott samt att åldern synes ha ett visst samband med avbrottsbenägenheten, lik
som att ungdomar från lägre socialgrupper tenderar att vara något över
representerade bland dem som lämnat idrotten. De relaterade studierna ger inte några 
säkra besked om det finns något samband mellan tidig specialisering och avbrott. 
Individens begränsade tid och energi samt utbytet ungdomarna får av sin idrottsut
övning synes ha störst inflytande på hans/hennes avbrott från idrott alternativt 
minskat deltagande eller byte av idrott. 

I den ovan nämnda egna empiriska studien visar Patriksson att tretton procent 
har helt slutat med idrott efter en 18-månaders period, 43 procent har bytt förening 
och tio procent gjort tillfälligt avbrott. Avbrotten är dubbelt så stora bland flickor 
som bland pojkar - 23 procent mot tio. Avbrotten är också större bland den yngsta 
(8-9 år) och äldsta (14-19 år) åldersgruppen. Motiven till avbrotten är främst att 
idrott anses tråkigt eller missnöje med träning/tränare och att annan idrott upplevs 
som roligare. 

Social struktur 
Jämförelser mellan studier av socialgrupps- och yrkestillhörighet medför alltid 
svårigheter, då grunden för kategorisering oftast varierar. Dessa svårigheter blir 
särskilt påtagliga då jämförelser skall göras över tid. Vid denna forsknings
genomgång har inte de olika författarnas kategorisering analyserats, utan de har 
tagits för givna.64 Med detta i åtanke menar jag, att man ändå kan få en god bild av 
det sociala rekryteringsmönstret. 

I sin studie av sekelskiftets Göteborgsidrott konstaterar Janzon att föreningarna 
uppvisade en mycket enhetlig yrkessammansättning.De dominerande yrkes
grupperna var tjänstemän och därnäst företagare. Av enskilda yrkestitlar dominerade 
bokhållare och handlande. Ämbetsmannagruppen saknades nästan helt liksom yr
kesmilitärer. Arbetar- och hantverkarinslag saknades också, förutom i Arbetarnas 
Gymnastiksällskap. Janzon karaktäriserar medlemsrekryteringen sålunda: "en kon
tinuerligt enhetlig och selektiv social sammansättning". 

Vid jämförelser av studier av förhållandena i Stockholm och ett mindre antal 
föreningar i landet menar Janzon att det finns skäl att förmoda att den tidiga 
idrottsrörelsen i huvudsak bars upp av kontorsanställda, företagare, militärer och 
akademiker - de två sistnämnda grupperna främst i Stockholm. I sin analys anger 
Janzon bristande ekonomi och fritid som förklaringsgrunder till kroppsarbetarnas 
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underrepresentation. Han menar dock att detta endast ger en begränsad förklaring 
och avslutar sin analys på följande sätt: 

En undersökning av selektion bör därför arbeta med kvalitativa eller innehållsliga 
aspekter : sådana sociokulturella förlopp och förhållanden, som inte enbart eller i 
första hand graderar utan även definierar roller och normer, varierande för skilda 
samhällskategorier. 66 

Johansson har studerat den sociala sammansättningen i olympiatrupperna samt 
gjort en särskild studie av förhållandena i två föreningar.67 Hans studier kan sam
manfattas med att den sociala basen för idrottsrörelsen har breddats. Hans uppgifter 
om förhållandena i idrottsrörelsens barndom bekräftar Janzons iakttagelser. No-
terbart därutöver är att det dröjde länge innan idrottsrörelsen nådde ut till landsbyg
den. Det avspeglas i hans studie av OS-truppernas sammansättning. Först år 1948 
och 1952 innehöll dessa mer än någon enstaka jordbruksarbetare eller hemmansäg
are. 

von Euler har tagit sin utgångspunkt i det militära inskrivningsmaterialet år 
1948.68 Han har där sett påtagliga skillnader mellan olika yrkes- och socialgrupper 
beträffande idrottsengagemang. Socialgrupp I ägnar sig mer åt idrott än socialgrupp 
II och denna mer än socialgrupp III. Jämförelser mellan idrottsmän på olika täv-
lingsmässig nivå visar en tendens till att de mer framstående i något större utsträc
kning tillhör de högre socialgrupperna. Rekryteringen från olika socialgrupper 
varierar i hög grad mellan olika idrottsgrenar. Så t ex utgörs utövarna i boxning 
och fotboll till drygt 95 respektive 75 procent av män från socialgrupp 3, medan 
utövarna i tennis till knappa fem procent kommer från socialgrupp 3 och slalom 
inte har någon utövare från denna socialgrupp. Ju högre utbildning man har desto 
vanligare är det att man utövar idrott och dess fler idrottsgrenar ägnar man sig åt. 
von Euler förklarar detta med att skolidrotten satt en bestående prägel på 
fritidsvanorna. 

Vid analys av enskilda yrkesgrupper fann von Euler en hög andel idrottsutövare 
bland studerande och den lägsta hos jordbruksarbetare. Individer från högre so
cialgrupper ägnade sig åt friidrott, handboll, bordtennis, bandy och simning i första 
hand, men förekom mindre ofta i fotboll. 69 von Euler har gjort en egen studie av 
socialgruppstillhörighet i några specialförbund. Där blir bilden av den varierande 
rekryteringen mellan olika grenar tydlig. Sålunda kom 81 procent av aktiva boxare 
från socialgrupp III. Denna andel skall jämföras med att 25 procent av manliga och 
tre procent av kvinnliga deltagare i svenska mästerskap i simning kom från samma 
socialgrupp.70 

I låginkomstutredningens undersökning av vuxnas fritidsvanor, utförd under åren 
kring 1970, framgår att anslutningen till idrottsföreningar var högst i socialgrupp I 
och lägst i socialgrupp III.71 Andelarna anslutna på landet och i stad skilde sig inte 
nämnvärt åt. Anslutningen bland olika yrkesgrupper visade obetydliga variationer 
inom socialgrupp I, där andelen var 29 procent för företagsledare och 27 procent för 
högre tjänstemän. Dessa yrkesgrupper redovisade de klart högsta procentandelarna. 
Inom socialgrupp II var variationerna mellan yrkesgrupperna måttliga. Förmän och 
tjänstemän uppvisade störst anslutning, omkring 25 procent, medan bönder hade 
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den lägsta, 17 procent. Socialgrupp III uppvisade stora variationer. En stor del av 
idrottsföreningsmedlemmarna fanns bland de privatanställda arbetarna - 22 procent. 
Den minsta andelen medlemmar uppvisar grupperna småbrukare -14 procent - och 
offentligt anställda arbetare och biträden. Den låga anslutningen av biträdespersonal 
kan, enligt författaren, bero på att denna grupp består av kvinnor som överhuvud
taget har låg anslutning till idrottsföreningar. 

Vid motsvarande tid utfördes en enkätstudie bland elever i årskurs 8 72 Resulta
ten från denna visar bl a att ungdomar från socialgrupp III i något mindre ut
sträckning tycktes vara medlemmar i idrottsföreningar. Skillnaderna var dock myc
ket små. Resultaten visar vidare att ungdomar från socialgrupp I i större utsträck
ning än övriga socialgrupper ägnar sig åt individuella idrotter såsom segling, 
sportdykning, vattenskidåkning och sportfiske. Lagidrotter typ fotboll var 
populärare i socialgrupp II och III. 

Resultaten från denna studie nyanseras av en liknande studie utförd i mitten av 
1970-talet bland ungdomar i åldern 15-17 år.73 Där visas att i socialgrupp 1 svarar 
medlemsskapen i idrottsföreningar för lika mycket som alla andra föreningar till
sammans, medan i socialgrupp 3 deras relativa vikt är större, motsvarande två 
tredjedelar av samtliga medlemskap. 

I en studie vid samma tid bland 20-åringar visar Hans Eriksson på en trend att 
relativt fler medlemmar än "icke medlemmar" fanns representerade i de högre so
cialgrupperna, medan det omvända gäller i de lägre socialgrupperna.741 undersök
ningen framkom också att idrottsföreningsmedlemmar hade högre utbildning än 
icke medlemmar. Författaren kommenterar sina resultat med att föräldrarnas 
socialgruppstillhörighet tydligen har en viss betydelse för om man blir medlem i 
en idrottsförening eller ej, och att detta åtminstone tycks gälla flickor. Han menar 
dock att sambandet mellan ungdomarnas utbildningsstatus och medlemsskap har 
större betydelse. Sålunda menar han att ungdomar med högre utbildning deltagit i 
skolans gymnastikundervisning under längre tid, vilket i sin tur kan ha stärkt deras 
attityd till fysisk aktivitet och givit dem mer kunskap om vad idrottsföreningar 
sysslar med. 

De mekanismer som leder fram till ett bestående intresse för att utöva en viss 
idrott har studerats av Bo Schelin och presenteras i en avhandling i sociologi.7^ 
Undersökningen berör tävlingsidrottare i tennis, fotboll, brottning, golf och seg
ling. Studien visar på klara skillnader i socialgruppstillhörighet. Fotboll och 
brottning har till största delen sina utövare i yrken tillhörande socialgrupp 2B och 
3-83 respektive 96 procent, medan golfspelare till stor del har sin yrkesförankring 
i socialgrupp 1 och 2A - 73 procent. Med reservation för ett begränsat urval visar 
Schelin också att fotbollsspelare från högre divisioner i genomsnitt tillhör en 
högre socialgrupp än de som spelar i en lägre. 

Sammanfattning 
Forskningsgenomgångarna visar entydigt att antalet medlemmar i RF: s föreningar 
har ökat kontinuerligt. Däremot är uppgifterna om hur många medlemmar som 
funnits under olika tidsperioder mycket osäkra. Även den kvinnliga medlemsan
slutningen har kontinuerligt ökat. En studie från år 1952 redovisar 15 procent 
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kvinnliga medlemmar medan uppgifter från 1979 redovisar 35 procent kvinnligt 
medlemskap. 

Även när det gäller åldersstrukturen är det svårt att få en detaljerad bild av si
tuationen vid olika tidsperioder. Det är dock tydligt att idrottsrörelsen får allt yngre 
medlemmar. Studierna vad avser medlemsskap, primär involvering samt avgång 
visar vidare att allt fler flickor blir medlemmar i idrottsföreningar även om anslut
ningsprocenten är högre bland pojkar. För båda könen sjunker debutåldern succes
sivt, men är något högre för flickor än för pojkar. Flickor tycks lämna idrotten vid 
yngre år än pojkar och avgångsprocenten är också högre för dem totalt sett. 

Den tidiga idrotten karaktäriserades av en enhetlig yrkessammansättning bland 
de manliga medlemmarna med företagare och tjänstemän som de största grupperna. 
I samband med utvecklingen till det som benämns "massrörelse" breddades den so
ciala rekryteringen, men även i 1950-talets början var underrepresentationen påtag
lig bland jordbruksarbetare, arbetare och akademiker. Den fortsatta utjämningen i 
medlemsanslutning mellan olika socialgrupper är idag särskilt tydlig bland ung
domar. För ungdomar från alla samhällsklasser är idrottsföreningen den viktigaste 
föreningstypen. Idrottsföreningens relativa vikt ökar från socialgrupp I till III. Den 
sociala skiktningen är tydligare mellan olika idrottsgrenar än i frågan om med
lemsskap eller ej. 

Idrottens ledare 
Det brukar ibland hävdas att idrottens historia är dess ledares. Till viss del delar jag 
detta synsätt, i så måtto att ledarna i stor utsträckning präglat och präglar både 
verksamheten och idéerna inom en ideell rörelse. Det finns därför anledning att 
närmare studera både vilka som varit och är ledare inom idrottsrörelsen och vilken 
idrottsuppfattning de har haft och har idag. 

Forskningsgenomgången har inte gett några säkra uppgifter om antalet 
idrottsledare under olika tidsperioder. I den s k idrottsutredningen sägs att man 
räknar med, att det vid 1960-talets mitt fanns omkring 150.000 ledare och att de 
hade en genomsnittlig verksamhetstid på fyra år.76 För tiden härefter saknas upp
gift om antal ledare, baserad på forskningsresultat. Den intresserade är därefter hän
visad till RF:s egna uppskattningar av antalet, som sedan 1970-talets mitt varierat 
mellan 300.000 till 400.000.77 Uppskattningar för vilka det inte alltid anges hur 
de gjorts. 

Begreppet idrottsledare är inte entydigt. Jag gör här inte något försök att defini
era begreppet. Av den nedan presenterade utvecklingen vad avser rekrytering av le
dare, ledarnas idrottsuppfattning samt utbildning av ledare framgår vad de olika 
författarna avsett i sina respektive studier. 

Rekrytering 
De tidiga ledarna inom idrottsrörelsen beskrivs av Lindroth i ett kapitel i hans 
avhandling rörande idrottsrörelsens utveckling till folkrörelse.78 Hans studie avser i 
huvudsak ledarskiktet på riksplanet, dvs riksorganisationernas styrelseledamöter. 
Där framgår att pionjärledarna inom svensk idrott var män tillhörande yrkes
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kategorierna officerare, företagare/affärsmän och kontorsanställda. Arbetare, jord
brukare och hantverkare tog mycket liten del i ledningen av svensk idrottsrörelse. 
Andra underrepresenterade yrkesgrupper var läkare, prästmän och de civila lärarna. 
Författaren menar att detta är anmärkningsvärt då dessa gruppers yrkesverksamhet 
ligger i linje med idrottens beröringspunkter med uppfostran, moralisk och social 
utveckling samt hälsa och välbefinnande. 

Janzons studie av sekelskiftsidrotten i Göteborg avser i första hand medlemsre
kryteringen, men indirekt berörs också ledarfrågor.79 Mot bakgrund av rek
ryteringsmönstret konstaterar författaren att idrotten hade en klar anknytning till 
det etablerade samhället. Av följande citat framkommer att idrottsledningen också 
stod att finna i dessa kretsar: 

I form av medlemskap, ekonomiskt stöd etc hade dess företrädare sin givna bety
delse för idrottsrörelsen: som indikator på dess anseende i tongivande samhälls
kretsar. Det låg också uppenbarligen i linje med dessa kretsars uppfattning om sin 
relation till samhället. De var samhällets 'motor och roder', de såg som sin uppgift 
att, i de mest skilda sammanhang från ekonomi och politik till filateli, initiera och 
understödja, styra snarare än stäcka80 

De här presenterade studierna ger en bild av idrottsrörelsens ledare fram till 1910-
talets mitt. Ledarna på central- och distriktsnivå under mellankrigstiden har också 
beskrivits av Lindroth.81 Han konstaterar att inga större förändringar har skett se
dan 1915 beträffande ledarnas sociala bakgrund. Vid en jämförelse med tiden före 
första världskriget hade officersinslaget minskar något och antalet "skolmän" ökat 
något. I Överstyrelsen saknades fortfarande helt bönder, arbetare och hantverkare. 
Lindroth karaktäriserar SF-ledningarna som representanter för de högre yrkesskik
ten, medan han säger att det i DF-ledningarna var "ett relativt brett skikt av befolk
ningen som ansvarade för idrottsrörelsens utveckling i län och landskap".82 Jo
hansson och von Euler ger i sina studier en översiktlig beskrivning av utveck
lingen under Riksidrottsförbundets femtioåriga historia fram till 1950-talets be
gynnelse.83 Beskrivningen av den sociala rekryteringen till special- och distrikts
förbundens styrelser liksom till Överstyrelsen framgår av tabell 2. 

Här framkommer en tendens till social breddning av ledarskiktet på central och 
regional nivå, däremot är rekryteringen till Överstyrelsen relativt oförändrad under 
det halvsekel som förflutit mellan mätningarna. Johansson påpekar att styrelsernas 
sociala sammansättning inte under någon period kan anses återspegla rörelsens. I 
detta sammanhang förtjänas att erinras om att idrottsrörelsen under sin framväxt 
dessutom hade en relativt sned social rekrytering av medlemmar.84 
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Tabell 2. Förbundsstyrelseledamöternas fördelning på socialgrupper, åren 1906-1951. Procent. 

År/ 
Social
grupp 

Totalt 
la Ib II III 

Överstyrelsen 
la Ib II III 

Distriktsförbunden 
la Ib II III 

1906-7 3 68 19 3 3 77 20 -

1911 3 52 26 9 3 70 27 - 2 32 44 2 
1921 2 50 34 8 3 77 20 - - 32 46 6 
1946 2 52 35 7 7 77 13 3 1 28 50 6 
1951 2 47 39 8 7 77 16 - 1 25 54 10 

Källa: Johansson, H. (1953). s. 41f. 
Kommentar: I totalen inbegrips ledamöter i överstyrelsen samt distrikts- och specialförbundssty
relserna. 

Vad beträffar ledarrekryteringen på föreningsnivå är på samma sätt uppgifterna 
knapphändiga, von Euler visar i sin studie av situationen vid 1950-talets början att 
föreningsfunktionärer till största delen rekryteras från socialgrupp II och III. Han 
visar vidare att den sociala yrkesstatusen stiger högre upp i idrottshierarkin.85 

Inför den fortsatta granskningen av studier rörande ledarrekrytering kan 
konstateras, att det saknas uppgifter om situationen under återstoden av 50-talet 
samt 1960-talets början. Det är därför inte möjligt, att utifrån sekundärmaterial, 
studera rekryteringen av idrottsledare under en oavbruten tidsperiod. 

I en statlig utredning om ungdomsledare i olika organisationer, bl a i idrotts
rörelsen som genomfördes vid 1960-talets början framkommer att de vanligaste 
yrkeskategorierna på riksnivå var tjänstemän och egna företagare.86 På före
ningsnivå anges att ungefär var fjärde föreningsordförande var arbetare. I denna stu
die görs även jämförelser med andra organisationer och det konstateras därvid att 
medianåldern bland ungdomsledare, som här är liktydigt med ordförandena, på så
väl riks- som föreningsnivå var betydligt högre inom idrottsrörelsen än inom andra 
ungdomsorganisationer. Medianåldern för idrottsledare på riks- och distriktsplan var 
något över 50 år och på föreningsnivå mellan 40 och 50 år.I studien uppmärk
sammas också, att mansdominansen inom idrotten, särskilt på riksplanet, var 
markant. Denna studie var en av de första, som överhuvudtaget noterade mansdo
minansen bland idrottens ledare. I tre mindre undersökningar, som alla beskriver 
situationen i början av 1970-talet, ges samma entydiga bild av idrottsrörelsens le
darrekrytering.87 

I en studie i pedagogik bland ungdomsledare utförd i slutet av 1970-talet har 
Leif Isberg försökt finna samband mellan ledarnas erfarenheter och deras inställning 
till idrott.88 Beträffande undersökningsgruppens sociala bakgrund visade det sig att 
de flesta ledarna kom från arbetarhem. Medelåldern var 33 år och var något högre 
bland ledare, som hade en uttalad elitinriktning i sin syn på ungdomsidrott, än hos 
dem som hade en mer socialt inriktad syn på idrott. 

I början av 1980-talet deltog jag i en studie av idrottens föreningsledare. Studien 
omfattade alla ledare i fem olika idrottsgrenar i trettio idrottsföreningar i Umeå. 
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Med ledare avsåg vi alla som på något sätt deltog i föreningsarbetet - i ledningen 
och/eller i genomförandet av föreningarnas olika aktiviteter. Studien bestod av en 
enkätundersökning av drygt 600 ledare och en intervjustudie med fyrtiotalet le
dare.89 I studien redovisas bl a rekryteringsmönstret. Av detta framgår att männen 
dominerar bland ledarna. Åtta av tio ledare i vårt urval var män. Den vanligaste 
åldern för idrottsledare var 31-40 år. Ett fåtal ledare var yngre än tjugo år eller äldre 
än sextio år. Andelen manliga ledare ökade med stigande ålder. Socialgruppsindel
ningen visade på störst representation av socialgrupp två. Den kraftigaste domi
nansen av manliga ledare fanns i socialgrupp 1, medan kvinnliga ledare hade störst 
representation i socialgrupp 2.90 

Kvinnliga ledare 
Ingen av de ovan relaterade historiska studierna har ägnat särskilt intresse åt rek
ryteringen av kvinnliga ledare. När det gäller ledarrekrytering på central nivå saknar 
vi nästan helt kunskap om kvinnliga ledare. I Lindroths arbete som studerar 
förhållandena fram till år 1915 nämns inte en enda kvinna.91 Lindroth visar i sin 
studie av förhållandena under mellankrigsperioden att kvinnorna helt saknades i 
Överstyrelsen liksom i DF-styrelserna. Endast fem SF-styrelser hade någon kvinna 
i sin styrelse.92 

von Euler gör i sin analys av situationen år 1952 en jämförelse mellan andelen 
kvinnliga medlemmar och föreningsstyrelseledamöter i specialföreningar samt för
bundsstyrelseledamöter i motsvarande idrotter.93 Han redovisar där andelen kvinnor 
med tjugotvå, fyra respektive tre procent. 

Ett annat mått på den kvinnliga representationen på central nivå är andelen röst
berättigade ombud på riksidrottsmötet - Riksidrottsförbundets högsta beslutande 
organ - där samtliga special- och distriktsförbund äger rätt att representera. Lars 
Edwinsson har i ett uppsatsarbete i historia studerat förhållandena åren 1966-
1977.94 Vid det först studerade riksidrottsmötet utgjorde kvinnorna två procent av 
ombuden. År 1971 ökade antalet ombud totalt för distriktsförbunden vilket 
resulterade i ett litet nominellt tillskott av kvinnor. Andelen kvinnor var 
fortfarande densamma, två procent. Det senast redovisade året, år 1977, utgjorde 
kvinnorna drygt tre procent. Vid 1981 års riksidrottsmöte utgjorde kvinnorna sex 
procent, dvs av totalt 208 ombud var tretton kvinnor. De representerade sju 
specialidrotter samt fem distriktsförbund.95 Sex år senare hade den kvinnliga 
andelen stigit till tretton procent. Specialförbundens kvinnliga representation var 
lägre än distriktsförbunden - endast nio procent.96 

Tidigare forskning ger mycket liten information om situationen på regional 
nivå i ett historiskt perspektiv. I en studie från 1980 utförd på uppdrag av 
distriktsförbundet i Västerbotten inför dess 75-årsjubileum visar Leif Johansson 
och Ivar Söderlind, att tio procent av samtliga styrelseledamöter i specialdistrikts-
förbunden i Västerbotten var kvinnor år 1980.97 De enda förbund där kvinnorna var 
i majoritet var gymnastik och konståkning. Drygt hälften av förbunden saknade 
helt kvinnor i sin styrelse. Samma andel redovisar RF i en motsvarande undersök
ning i Närke.98 Om Västerbotten och Närke är representativa för landet i övrigt i 
detta avseende, är således den kvinnliga underrepresentationen betydande även i 
specialdistriktsförbunden. 
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Uppgifter om kvinnan som föreningsledare är i stort sett obefintliga fram till 
1970-talet. Under 1800-talets senare del bildades både kvinnliga gymnastik
föreningar och kvinnliga idrottsföreningar. Tyvärr finns ingen samlad bild av 
kvinnoföreningarna och deras ledare. I de två historiska avhandlingarna av Janzon 
respektive Pålbrant, som i flera avseenden ger utförliga föreningsbeskrivningar, 
ges inga uppgifter om kvinnliga idrottsledare." Av von Eulers föreningsstudie, 
från 1950-talets början, framgår att cirka fyra procent av styrelsefunktionärerna i de 
undersökta specialföreningarna var kvinnor.100 Endast tre idrotter hade mer än tio 
procent kvinnliga styrelsefunktionärer, nämligen gymnastik, konståkning och 
fäktning. 1962 års statliga ungdomsutredning visar att idrottsrörelsen skilde sig 
märkbart från övriga ungdomsorganisationer bl a i det avseendet att få kvinnor in
nehade högre poster och funktioner. I utredningens material utgjorde kvinnorna 
fyra procent av föreningsordförandena.101 

Uppgifter om andelen kvinnliga ledare med andra uppdrag än styrelseuppdrag har 
jag funnit i enbart ett par studier. I ungdomsutredningen visas att elva procent av 
se s k fritidsgruppsledarna (jämförbart med ungdomsledare) var kvinnor, varvid 
gymnastik hade 41 procent och övriga idrotter i genomsnitt åtta procent kvinnliga 
ledare.1021 Johanssons & Söderlinds undersökning av förhållanden i Västerbotten 
var en fjärdedel av alla föreningsledare kvinnor.103 Kvinnliga ledare fanns främst i 
föreningar med individuella idrotter, särskilt i simning och gymnastik. I den kate-
gorisering som gjorts av olika ledare, konstateras att olika ledarsysslor var relativt 
likartade mellan män och kvinnor. I deras kategoriseringen innefattar dock 
administrativa ledare både ordförande, sekreterare och kassörer. Uppdrag som enligt 
andra relaterade undersökningar tycks vara mycket ojämnt fördelade mellan könen. 
De flesta kvinnliga ledarna finns, liksom de manliga, i gruppen tränare, instruk
törer och lagledare. I Västerbottensföreningarna uppges cirka en tredjedel av de 
kvinnliga ledarna tillhöra denna grupp. 

I den egna tidigare relaterade föreningsledarstudien utgjorde kvinnorna endast 
nitton procent av samtliga ledare, trots den vida definitionen av begreppet le
dare.104 Bland fotbollsledare, som utgjorde mer än hälften av de i enkätstudien 
ingående ledarna, var den kvinnliga underrepresentationen än mer påtaglig. Endast 
fjorton procent var kvinnor. Däremot var drygt var tredje ledare i orientering en 
kvinna. 

I vår studie kunde vi konstatera att föreningslivet är uppbyggt av en mångfald 
av skiftande uppdrag. Vi kunde urskilja ett 50-tal olika ledaruppdrag. Det van
ligaste uppdraget för både män och kvinnor var styrelseledamotens och ungdoms
tränarens. Kvinnorna återfanns i betydligt färre uppdrag och dominerade endast i 
tre, nämligen som fest/trivselkommittéledamot, som ledamot i damkommitté/ 
damklubb och som ledamot i ekonomi/budgetkommitté. Vad avser de sistnämnda 
ledaruppdragen bör de jämföras med kassörsuppdraget i huvudstyrelser respektive 
sektionsstyrelser, där kvinnorna utgjorde mindre än tio procent. 

Män dominerar påtagligt som ledamöter i huvudstyrelser, dvs högre upp i be
slutshierarkin. Värt att notera var vidare att endast en kvinna fungerade som tränare 
i pojkverksamhet, medan tre av fyra män var tränare för flicklag. Mer än 75 pro
cent av både de manliga och kvinnliga idrottsledarna hade en eller flera 
familjemedlemmar engagerade i idrotten. Vanligast var att man hade sitt barn enga-
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gerat i samma förening, där man själv verkade som ledare. En betydligt större andel 
av kvinnorna än männen hade sin make/sammanboende engagerad i idrotten -
femtiotre mot fjorton procent. 

Idrottsuppfattning 
Denna rubrik har ett brett innehåll. Syftet med detta har varit att, utan ingående 
begreppsanalys, ringa in ett område som berör idrottsledarnas attityder och värde
ringar, eller annorlunda uttryckt, deras idrottsideologi. 

Det refererade avhandlingsarbetet av Lindroth innehåller tre kapitel om idrotts
rörelsens ideologiska ståndpunkter i början av seklet.10^ Lindroth hävdar att den 
kraftiga dominansen av officerare, företagare/affärsmän och kontorsanställda fick en 
klar inverkan på idrottsrörelsens verksamhet, såtillvida att den praktiskt nyttoin-
riktade verksamheten kom att dominera över den ideologiska. Han menar att dessa 
grupper hade en begränsad tid till förfogande för sina idrottsledaruppdrag och att de 
då föredrog att använda den till praktiska uppgifter. Den ideologiska sidan torde 
också ha framstått som mindre väsentlig då tävlingsidrotten i sig hade ett latent 
propagandavärde. Idrottens företrädare har ägnat förhållandevis ringa tid åt pro
paganda i jämförelse med övriga organisationers. Endast i enstaka situationer då ett 
konkret mål ifrågasattes, eller vid angrepp utifrån, uppmärksammade idrottsrörel
sen sina ideologiska grunder. 

Detta medför att det kan vara svårt att bestämma idrottsledarnas idrottsideolo
giska uppfattning. Det behöver dock inte uppfattas som att ledarna personligen var 
utan uppfattning. Frånvaron av i skrift uttryckt idrottsuppfattning uttrycker 
snarare, att de inte var nog motiverade för denna uppgift, menar Lindroth. Han 
säger vidare att idrottsledningens yrkestillhörighet avspeglas i deras syn på idrot
ten, samt att dess socialt relativt homogena sammansättning gav förutsättningar 
för gemensamma värderingar. Sålunda menar han att de fosterländska motiven kan 
an-tas ha haft stor genomslagskraft t ex i officerskåren. 

I idrottsledningens övre skikt kan endast officeren Viktor Balck, "den svenska 
idrottsrörelsens fader", anses ha haft en genomtänkt idrottssyn, hävdar Lindroth. 
Balck var fram till sekelskiftet gymnastik- och idrottsrörelsens centrala ledarge
stalt, och hans personliga inflytande hade effekter in på 1920-talet. Balcks idrotts
ideologiska uppfattning hade sina rötter i GCI-chefen och fäktmästare Nyblaeus 
idéer om idrottens förhållande till gymnastiken samt i fysiologiprofessorn Frithiof 
Holmgrens uppfattning om kroppsövningarnas grund i utvecklingsläran. Härtill 
kom Balcks starkt fosterländska och försvarsvänliga inställning och inspirationen 
av den engelska sportuppfattningen. 

Balck ansåg att idrottsutövning medförde välbefinnande, dvs väckte en känsla av 
levnadslust och gott lynne. Idrotten var vidare ett viktigt inslag i moral- och 
karaktärsutvecklingen. Att idrotta medförde mod, frihetskänsla, gott förstånd, om
döme och ansvar samtidigt som osedlighet motverkades och regelbunden livsföring 
och nykterhet gynnades. Det fosterländska motivet var, enligt Lindroth, en mycket 
central aspekt i idrottandet för Balck. En hög idrottslig kapacitet hos folket med
förde en handlingskraftig nation, menade Balck. Balck förespråkade även idrottens 
fredsframkallande värde internationellt sett, men detta var underordnat hans starka 
fosterländska motiv. Till detta kopplade han också det militära inslaget, såtillvida 
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att idrotten gav en ökad militär förmåga hos individen. Balck betonade också idrot
tens förmåga att utjämna klasskillnader samt dess överordnade position som fri
tidssysselsättning. 

Janzon finner i sina studier av Göteborgsidrotten stort stöd för den av Lindroth 
anförda tesen om idrottverksamhetens praktiska inriktning.106 Via studiet av än
damålsparagrafen i 120 föreningar i hela landet, vid sekelskiftet, konstaterar Janzon 
att övergripande idéer om idrott som samhällsföreteelse endast förekom i undan
tagsfall. Däremot menar Janzon att "apellernas jordbundna prägel antyder en uti-
listisk övertygelse". Viktor Balcks idrottssyn kommenterar Janzon på följande sätt: 

Det levnadsideal som Balck rekommenderade idrottsmannen bar sålunda omisskän-
liga spartanska och puritanska drag. Hälsa och kraft, inte blott ett drägligt liv, för
bands med och hade sin yttersta förutsättning i ett i allo rent leverne. Givetvis var 
dessa ideal i samklang med det viktorianska samhällets (officiella) moralsystem. 
Häri låg uppenbarligen ett propagandistiskt värde för idrottsrörelsen.107 

Pålbrant visar, liksom de andra författarna, att idrottsledningen rekryterades från 
överklassen.108 Det, menar han, påverkade också dess ideologiska hållning. Detta 
framkommer t ex i analysen av debatten om 8-timmarsdagens införande år 1919. 
Enligt Pålbrant emotsågs arbetstidsförkortningens införande med stora förvänt
ningar av idrottsledningen. Det var först då som bl a den kroppsarbetande ungdo
men skulle kunna nås av idrotten i någon större utsträckning. I samband med dis
kussionen om arbetstidsförkortningen kom också industrins intresse för idrott och 
gymnastik att ökat. 

I den propaganda som initierades från idrottsledningens sida framhävdes idrotts
utövande som positivt för en höjning av arbetsintensiteten. Härigenom skulle ar
betstidsförkortningen och den befarade produktionsminskningen kunna kom
penseras. Här skymtar den av Lindroth och Janzon påpekade praktiska och uti-
listiska inriktningen i idrottsledningens syn på idrott. Dessutom hävdades också 
från valda delar av idrottsledningen, att idrottsutövande hade en klassutjämnande 
funktion med konsensusskapande och systemstabiliserade effekter. I dessa tider av 
oro på arbetsmarknaden skulle idrotten kunna avleda arbetarna från ett politiskt 
engagemang. Idrottsledningens argument fick ett positivt gensvar från industrihåll. 

I denna del av propagandan framkommer en ideologisk substans i idrottsledamas 
syn på idrott. Pålbrants analys kontrasterar inte mot Lindroths och Janzons slutsa
tser utan kan i stället ses som kompletterande. Här antyds att bilden av den tidigare 
idrottsledningen som i huvudsak praktiskt inriktad, kan behöva nyanseras. Den 
praktiska och opolitiska hållningen hos idrottsledningen fyllde, enligt Pålbrant, en 
viktig funktion för att arbetarna skulle gå med i idrottsrörelsen. 

Lindroth har också studerat idrottsrörelsens ideologi under mellankrigstiden. 
Lindroth definierar här ideologi som "idéer och argument som vill förklara idrot
tens för individ och samhälle positiva betydelse".109 Av studierna framgår att 
företrädarna för den svenska idrottsrörelsen inte heller under mellankrigstiden hade 
särskilt stort intresse för ideologiska frågor. Han ger som exempel på konkreta ut
tryck för ointresset, att Ivar Lo-Johanssons kritik mot den moderna tävlingsidrot
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ten inte föranledde något officiellt bemötande från RF. Inte heller turerna kring 
AIF diskuterades på allvar. Balck fick således inte någon efterträdare. 

Vilket innehåll hade då de sparsamt förekommade ideologiska uttalandena och 
skrifterna? Lindroth visar att vare sig fysiologiska, estetiska eller sociala aspekter 
på idrott framhävdes. Det han benämner mentala aspekter var de mest omhuldade: 
idrott och därmed självklart sammanbundet tävling, ansågs befrämja en lång rad 
egenskaper som t ex viljestyrka, koncentrationsförmåga, mod, självkännedom, 
självbehärskning och renlevnad. 

På detta sätt bidrog idrottsrörelsen till att skapa dugliga samhällsmedborgare, den 
gjorde anspråk på att vara en skola för karaktärsfostran och ett moraliskt gott lev
erne. 110 

Sammanfattningsvis konstaterar Lindroth att det ideologiska intresset minskade 
under mellankrigstiden och att intresset koncentrerades till det praktiska området. 
Forskningen ger inte möjlighet till någon uppföljning av den idrottsideologiska 
uppfattning som dominerade idrottsrörelsens tidigare år. Det finns således ett forsk
ningsmässigt tomrum från mellankrigstiden fram till 1970-talets början. Hans 
Brunnberg har i en delundersökning inom ramen för sitt avhandlingsarbete i 
pedagogik, intervjuat ledande funktionärer vid Riksidrottsförbundets kansli om 
deras verksamhet och ideologi.111 Brunnberg drar slutsatsen att ledarna betonar den 
kvantitativa målsättningen - att idrott skall spridas till så många individer som 
möjligt. Däremot är innehållet i den kvalitativa målsättningen, menar han, inte 
alls lika klart. Han fortsätter sin analys: 

I svaren från ipp kan även spåras en osäkerhet beträffande ideologiska spörsmål. 
Obenägenheten att diskutera och ifrågasätta verksamheten för att därigenom 
komma fram till nya handlingsalternativ kan yttra sig i tveksamhet om vad mål
sättningen egentligen är. 112 

De intervjuade menar att idrottens mål är att sprida idrott i syfte att ge hälsa, ge
menskap och fostran. Idrottens fostrande effekt uppges, enligt Brunnberg, inte vara 
direkt och systematisk. Genom att delta i idrott lär sig ungdomen att iakttaga reg
ler, en lärdom som de unga sedan tar med sig ut i det övriga samhällslivet. Ledarna 
är vidare, enligt Brunnberg, eniga om tävlingens och konkurrensens centrala funk
tion i både tävlings- och motionsidrotten. Man menar att individen har en "drift att 
känna att han blir bättre och bättre, och att han också blir bättre och bättre i 
förhållande till någon annan".113 Intervjusvaren visar även att idrottsledningen har 
stark tilltro till idrottens förbrödrande effekt och menar att idrotten skulle kunna 
överbrygga religions- och rasmotsättningar. Brunnberg framhåller att målinrikt
ningen i verksamheten inte kontrolleras utan antas uppfyllas automatiskt genom 
idrottens egna inneboende funktioner. En stor enighet råder också avseende elitid
rottens positiva stimulans på motionären. Sambandet anses ligga i att elitidrotten 
lockar människor till att börja idrotta och ur denna grupp framspringer blivande 
elitidrottare. 
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Det kan här konstateras att författarens slutsatser går i linje med dem som 
historikerna drar om de tidiga pionjärledarna. Inte heller vid denna tid, ett halvt se
kel senare, tycks idrottsledningens intresse av ideologiska diskussioner vara sär
skilt uttalat. Den idrottssyn som funktionärerna ger uttryck för är i vissa delar -
som t ex idrottens förbrödrande, klassutjämnande och fostrande funktion - den
samma som Balck förespråkade. Värt att notera är dels att den fostrande funktionen 
nu ges ett annat innehåll, dels att de militära inslagen i ideologin helt försvunnit. 

Resultaten i Brunnbergs studie stärks av resultaten i en uppsats i idrottspedago
gik om idrottsrörelsens målsättning under 1970-talet.114 Denna uppsats grundas på 
en granskning av RF: s petitor och således inte på direkta uttalanden av idrottens 
ledare. I petitorna lyfts hälso- och fostransmotiven fram, liksom idrottens positiva 
funktion för det internationella samförståndet. Fostransmotivet synes successivt 
breddas. Deltagande i idrottslig verksamhet uppges vara av stor betydelse för be
stående värden och fortsatt positiv samhällsutveckling. Genom deltagande i idrott 
fostras individen i enlighet med demokratiska principer och lagkänslan utvecklas. 
Samtidigt, uppges i petitorna, är idrott i sig brottsförebyggande. 

Ett nytt inslag i 1970-talsideologin är förhållandet "elit-bredd". Idrottspedagogen 
Martin Johansson tar detta inslag i ideologin som exempel på hur ideologin har 
förändrats.11-5 Han utgår också från RF:s petitor. Under 1970-talet ansågs eliten 
bra för att stimulera bredden och bredden nödvändig för att skapa god elit. Under 
1980-talet motiveras eliten och bredden var för sig. Elitdrotten beskrivs av RF 
som en accelererande företeelse med eget berättigande. 

Två mindre studier bland ledare på föreningsnivå behandlar ledarnas syn på för
hållandet elit-bredd. I den ena har Brunnberg jämfört synen på idrott hos två ledare 
för ett elitlag i fotboll med idrottssynen hos två ledare i ett förortslag.116 Han 
konstaterar därvid att elitledaren är prestationsinriktad medan förortsledaren uppfat
tar idrott som bra medel för att aktivera ungdomar. Prestationsinriktningen gör 
elitledarens uppgift lätt att definiera, nämligen att få laget att vinna. Däremot är 
förortsledarens uppgifter mer ambivalenta, man vill både sysselsätta så många som 
möjligt och samtidigt driva ett bra fotbollslag. Det gör, hävdar Brunnberg, att för
ortsföreningens verksamhet balanserar på relationen prestation-sysselsättning, 
mellan lust- och nyttobetonade aktiviteter. Elitledaren däremot är inte öppen för 
någon förändring i sin föreningsverksamhet utan förespråkar enbart idrottslig 
aktivitet. 

I den andra undersökningen har Isberg, i den tidigare relaterade studien av ett 
urval av ungdomsledare, också indelat ledarna i två grupper - elitinriktade respek
tive socialt inriktade ledare.117 De som i första hand vill prestera bra resultat med 
sin grupp, vill satsa på de bästa för att vinna och väljer ut de bästa i gruppen och 
sysselsätter sig med dem, har av Isberg betecknats som elitinriktade ledare. Den 
sociala inriktningen förespråkas av dem som vill ta emot alla, göra träningen rolig 
och med idrotten som medel hjälpa ungdomarna till en meningsfull tillvaro. Le
dargrupperna jämförs utifrån bakgrunds- och närmiljö samt livssituation. Isberg 
bygger sin studie på antagandet att individens interaktion med den omgivande 
miljön ligger till grund för inställningen till idrottsverksamheten. Resultaten visar 
att de båda gruppernas sociala bakgrund och idrottserfarenhet är likartade. Däremot 
uppvisar deras livssituation en del skillnader. 
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Även den egna föreningsledarstudien, som ovan presenterats, behandlade frågor 
rörande föreningsledarnas mål och idrottsuppfattning. Vi kunde där konstatera att 
målsättningsdiskussioner förekom relativt sällan i föreningarna. De flesta ledare 
kunde dock på direkt fråga ange den personliga målsättningen, men få ledare kände 
till sin förenings eller idrottsrörelsens mål. Intervjustudien visade framför allt att 
målsättningsfrågor inte är sådana frågor som orsakar föreningsledaren några stora 
bekymmer. Snarare tycks man anse att målen är självklara och oproblematiska i 
förhållande till de mer praktiskt inriktade frågorna, som t ex resursanskaffning.118 

Av enkätstudien framgår att ledarna menar att det råder ett starkt samband mellan 
elitidrott och breddidrott, såtillvida att elitidrotten anses skapa breddidrott. Detta 
uppger ledarna också som skäl till en positiv inställning till elitidrott. Anmärk
ningsvärt är att nära hälften av kvinnorna men bara en tredjedel av de tillfrågade 
männen är tveksamma till elitidrott. Tveksamheten till elitidrott motiverar ledarna 
med att den anses ha negativa effekter på ungdomsidrotten.119 

Utbildning 
Idrottens ledarutbildning har studerats av Sten Eriksson och presenteras i ett av
handlingsarbete i pedagogik.120 Syftet med arbetet har varit dels att ge en be
skrivning av ledarutbildningens framväxt, dels att utvärdera den vid studiens 
genomförande - början av 1980-talet - pågående ledarutbildningen. I utvärderingen 
ligger fokus på utbildningsverksamheten för instruktörer. Studien omfattar inter
vjuer med och enkäter till det författaren benämner producenter och konsumenter av 
utbildningen. 

Analysen av studien av producenterna visar dels att de centralt uppställda målen 
för utbildning synes ha svårt att nå ut på fältet, dels att utbildningstiden generellt 
anses vara för kort - och då särskilt vid en internationell jämförelse. Studien av 
konsumenterna, dvs kursdeltagarna, ger information om vilka kursdeltagarna är 
samt deras erfarenheter av de kurser de genomgått. Erikssons studie bekräftar resul
taten av ett antal tidigare genomförda utbildningsstudier. 

Den vanligaste kursdeltagaren på en ledarkurs visar sig vara en man som är ak
tiv ledare redan innan han går kursen. Det finns också en tendens till att kurserna 
oftare får en påbyggnadsfunktion än en nyrekryterande funktion. Kursdeltagarna är i 
de flesta fall nöjda med kursernas uppläggning, innehåll och lärarinsatser. Av
brotten i ledarskapsarbetet efter genomgången utbildning beror oftast på flyttning, 
tidsbrist p g a arbete eller studier samt att ledaruppdraget medför för ringa fritid. 
Beträffande de i studien ingående kursdeltagarna framgår att 23 procent utgörs av 
kvinnor och att dessa kvinnor till mer än tre fjärdedelar återfinns i åldersgruppen 
14-20 år. Motsvarande andel för de manliga kursdeltagarna var en femtedel. Den 
vanligaste åldern hos männen var 31 - 40 år. Nära hälften av de i studien ingående 
kvinnorna hade ingen tidigare erfarenhet av ledarskap, medan detta var fallet för 
sexton procent av männen. 

Riksidrottsförbundets utbildningsstatistik visar att andelen kvinnliga kursdel
tagare i den av distriktsförbunden organiserade utbildningen har ökat från 25 
procent år 1970 till 33 procent år 1980. Av 1970 års stickprovsundersökning 
framgår, att av det totala antalet kvinnliga kursdeltagare var nära hälften deltagare i 
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gymnastikkurser. Det innebär att antalet kvinnor i övriga kursidrotter var betydligt 
lägre - 20 procent enligt RF:s egna beräkningar.121 

En jämförelse mellan tre mindre studier avseende ledarutbildning generellt, som 
genomförts under 1970-talet, visar att kvinnor, precis som män, i störst omfatt
ning deltar i instruktörskurser.122 Inget sägs om nivån på utbildningen. Det finns 
dock anledning anta att kvinnor i större utsträckning finns på de lägre utbildnings
stegen. Detta bekräftas av en studie av kursdeltagare i friidrott, där kvinnorna ut
gjorde en tredjedel av kursdeltagarna vid instruktörskurser på distriktsnivå och en 
femtedel av deltagarna i högre utbildningar på central nivå.123 Det är också tydligt 
att kvinnor i ringa grad deltar i domar- och funktionärskurser och administrativa 
utbildningar. 

Jämförelsen mellan manliga och kvinnliga kursdeltagare i de tre studierna stäm
mer med Erikssons resultat, att medelåldern för kvinnliga kursdeltagare är avsevärt 
lägre än för de manliga. En av studierna redovisar att de gifta kvinnorna till två 
tredjedelar har sin make engagerad i någon idrottsverksamhet. Detta förhållande 
tycks inte gälla för män i samma utsträckning. Dessa studier visar vidare att 
kvinnliga kursdeltagare i större utsträckning än genomsnittet var aktiva idrotts
utövare. Däremot innehade kvinnor i mindre omfattning än män ledaruppdrag före 
kursen, vilket också Eriksson visar. Kvinnor deltar i större utsträckning än män i 
kurser i syfte att bli idrottsledare, dvs kursen tjänar som grundutbildning och kan 
sägas utgöra ett led i ledarrekryteringen. För män är motivet i första hand att 
vidareutbilda sig, dvs kursen har en påbyggnadsfunktion. 

Riksidrottsförbundet redovisade, i mitten av 1970-talet, resultaten av en en
kätundersökning av kvinnliga föreningsmedlemmar utan ledaruppdrag.124 Där 
uppger två av tio tillfrågade kvinnor, att ett hinder för dem att bli ledare är att de 
anser att det är för svårt eller att de saknar kunskaper. Samma skäl uppges i samma 
omfattning av de kvinnor som har ledaruppdrag, när frågan ställs om varför de inte 
ägnar mer tid åt sitt uppdrag.125 Av enkätundersökningen framgår vidare att nära 
sjuttio procent ej fått någon information om ledarutbildning. 25 procent av dem, 
som svarat att de vill gå på kurs, har aldrig blivit tillfrågade. Kvinnors övriga 
önskemål vid eventuellt kursdeltagande, som det framgår av enkätundersökningen, 
ger indikation på att kvinnorna ställer för idrottsledarutbildningen delvis nya krav. 
Man önskar dels möjlighet att få ta med familjen till kursplatsen samt att där skall 
anordnas barnpassning, dels bättre information i förväg om vad kursen behandlar. 
Samtidigt understryks det som ovan sagts om kvinnors osäkerhet om sin förmåga 
och kunnande. 

Sammanfattning 
Relativt få studier har gjorts av idrottens ledare - igår och idag. Någon avgörande 
förändring avseende rekryteringsgrund tycks inte ha skett sedan sekelskiftet - i vart 
fall inte på central nivå. Männens dominans är mycket påtaglig. Totalt sett är so
cialgruppsfördelningen bland idrottsledare sned. De högre socialgrupperna domine
rar ledarskapet högre upp i idrottshierarkin, medan socialgrupp III främst finns re
presenterad på föreningsnivå. Några studier visar att äldre ledare oftare finns på 
högre ledarpositioner. 
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Såväl hos den tidiga idrottsledningen som nutidens ledare tycks ideologiska 
spörsmål få stå tillbaka för en mer praktisk och nyttobetonad syn på idrotten. 
Idrottsuppfattningen hos de första decenniernas ledare framgår av de historiskt in
riktade studierna. De framhöll särskilt idrottens stora fosterländska och militära 
betydelse samt dess betydelse som ett led i fostran. De egenskaper som idrott an
sågs fostra till var bl a viljestyrka, mod, självbehärskning och renlevnad. Egen
skaper som i huvudsak måste karaktäriseras som manliga. 

Den presenterade studien av den moderna idrottsledningens ideologi visar att 
fostransmotivet kvarstår men med en delvis annan inriktning. Nu framhävs framför 
allt fostran till regelefterlevnad. Idrottens betydelse som hälsobefrämjande och so
cial faktor tonar fram, medan de fosterländska och militära motiven inte framhävs 
särskilt. 

Idrottsledarnas utbildning är frivillig och har expanderat kraftigt under 1970- och 
1980-talen. Instruktörskurser är vanligast både för män och kvinnor. Kvinnor ut
gör mellan en fjärdedel och en tredjedel av andelen kursdeltagare. För kvinnorna 
tjänar deltagandet i kurser oftare som grundutbildning, medan det för män har en 
påbyggnadsfunktion. 

Kvinnoidrottens utveckling - några 
belysande exempel 
Den här presenterade forskningsgenomgången ger en bild av hur idrottens framväxt 
sett ut med avseende på föreningsliv, medlemmar och ledare - men med den be
gränsningen att den till stor del beskriver den manliga idrottsrörelsens framväxt. 
Såväl de olika författarnas, som nästan uteslutande är män, utgångspunkter för 
studierna som deras resultat visar hur osynlig kvinnan varit i idrottshistorien. 
Männen har numerärt dominerat under hela den svenska idrottsrörelsens historia. 
Detta faktum har dock endast i några fall problematiserats av författarna. Kvinnor
na har dock inte stått helt utanför idrottsrörelsen. Successivt har alltfler kvinnor 
involverats i idrottsrörelsen och i alltfler idrottsgrenar. 

Någon forskningsrapport som beskriver detta finns inte. Den enda litteratur, 
som behandlar kvinnoidrottens utveckling, baserar sina uppgifter vad avser den ge
nerella beskrivningen i stor utsträckning på Nordisk familjeboks sportlexikon från 
år 1940.126 I detta sportlexikon ges en beskrivning av kvinnoidrottens framväxt 
med avseende främst på grenar.127 

Av sportlexikonet framgår att den kvinnliga idrotten i Sverige först - under 
1800-talets senare del - kom att domineras av gymnastik och då främst truppgym
nastik, dvs begynnelsen var densamma som för män. I praktiken var 
kvinnogymnastiken under denna tid i stort sett lik mansgymnastiken, även om 
vissa övningar och rörelser inskränktes i antal eller helt uteslöts. Så småningom 
övergick gymnastik för kvinnor alltmer till att bli en speciell kvinnogymnas
tik.128 

Även den kvinnliga tävlingsidrotten utvecklades under slutet av 1800-talet. 
Krocket var den första tävlingsidrotten för kvinnor av mer betydande omfattning. 
Under 1880-talet trängdes krocket delvis undan av ett annat sällskapsbetonat spel, 
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nämligen tennis. I tennis liksom senare i badminton och golf arrangerades redan 
från början tävlingar dels för män och kvinnor var för sig, dels för par, s k mixed-
tävlingar. Ungefär samtidigt med tennis blev konståkning en tävlingsidrott för 
kvinnor. Ursprungligen tävlade kvinnor och män där gemensamt. Vid sekelskiftet 
kom simning, simhopp och friidrott i tävlingsform även för kvinnor. Kvinnors 
deltagande i simning motiveras i sportlexikonet med att "simsporten ur presta
tionssynpunkt är den idrott, som bäst passar för kvinnor".129 

Mot slutet av första världskriget växte intresset för kvinnlig idrott i alla länder. 
Sålunda bildades år 1917 "Federation Feminine Sportive de France", som följdes 
av flera nationella kvinnliga förbund för friidrott. I Sveriges bildades år 1925 
Sveriges Kvinnliga Idrottsförbund. Det Internationella Kvinnliga Idrottsförbundet, 
som existerade under åren 1921-1936, arrangerade kvinnliga idrottsspel, bl a i 
Göteborg år 1926, och det lyckades också få med kvinnlig friidrott på OS-pro-
grammet för första gången år 1928.130 

I sportlexikonet avslutas artikeln under rubriken "Kvinnosport" med: 

Anmärkningsvärt är att kvinnosporten i Sverige och Finland - två av världens le
dande länder i fråga om manlig idrott - spelar en mycket obetydlig roll 

Då uppgifterna om kvinnors deltagande i idrott i ett historiskt perspektiv är så 
knapphändiga och inte varit föremål för någon forskning, har jag själv genomfört 
några mindre studier i syfte att komplettera beskrivningen av den kvinnliga idrot
tens utveckling. Sålunda har beskrivningarna av föreningslivets framväxt (särskilt 
grenutvecklingen), medlemsutvecklingen samt idrottens ledare var och en kom
pletterats med egna studier, vilka presenteras nedan. 

Grenutveckling 
För att belysa grenutvecklingen vad avser kvinnors deltagande i idrott samt kunna 
göra jämförelser med den männen har jag sammanställt och analyserat när svenskt 
mästerskap instiftats i de olika idrotter, som år 1985 fanns inom Riksidrottsför
bundets och dess specialidrottsförbunds ram. I figur 3 anges året för det första 
svenska mästerskapet inom respektive specialförbund. För jämförelsens skull har 
endast sådana förbund medtagits, som arrangerar svenska mästerskap för både män 
och kvinnor i separata tävlingsklasser. Här har således ej medtagits sådana grenar 
där män och kvinnor tävlar i gemensam tävlingsklass, vilket görs bl a i ridsport. 
Här finns inte heller de grenar, där enbart män respektive enbart kvinnor har SM-
tävling, som t ex i boxning och konstsim. Vidare har jag utelämnat segling, där 
det dels tävlas i gemensam tävlingsklass, dels i separata klasser för kvinnor och 
män, dels finns en gren där enbart kvinnor tävlar. 
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Figur 3. Instiftelseår för första svenska mästerskap för kvinnor respektive män i de 
olika specialförbunden, t.o.m. år 1985. 
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Figur 3 visar att kvinnorna successivt fått tillträde till männens idrott. Inte i något 
fall har svenskt mästerskap för kvinnor inrättats först och männens mäs
terskapstävlingar kommit därefter. I några fall är instiftelseåret gemensamt. I flera 
av de grenar, där män vid sekelskiftet kom att tävla om svenska mästerskap, är 
tidsdifferensen till kvinnors tillträde omkring sjuttio år. Det gäller t ex fotboll, 
bandy och cykel. Även i unga idrotter som t ex sportdykning, biljard och land
hockey har kvinnligt mästerskap instiftats först några år efter det manliga. Figuren 
visar också att kvinnors tillträde ökat mest under 1970-talet. Kvinnligt mäster
skap saknas idag i viss utsträckning i de s k kraftsporterna som t ex boxning och 
brottning. I vissa idrotter tävlar män och kvinnor i samma klass, t ex i vissa 
grenar inom segelsport och bilsport. 

Kvinnliga medlemsskap 
De ovan relaterade studierna kring medlemsutvecklingen ger en viss bild även vad 
avser kvinnor. Osäkerheten beträffande medlemsutvecklingen samt antalet med
lemmar idag gäller både män och kvinnor, men blir särskilt betydande för de 
kvinnliga medlemsskapen, då dessa utgjort en så relativt liten andel av de totala 
medlemsskapen. 

Först under 1970-talet började RF officiellt att redovisa sina medlemmar upp
delat på kön. Tabell 3 beskriver förändringen under perioden 1977 - 1980. 

Tabell 3. Kvinnliga och manliga medlemmar i Sveriges Riksidrottsförbund, åren 1977 och 1980. 
Antal och procent. 

1977 1980 Förändring 
antal % antal % antal % 

Kvinnor 823.667 35 909.823 36 86.156 10 
Män 1.518.688 65 1.622.254 64 103.566 7 

2.342.355 100 2.532.077 100 189.722 8 

Källa: Sveriges Riksidrottsförbund. (1984). 

von Eulers uppgifter från 1952 om att kvinnorna utgjorde femton procent av med
lemmarna kan jämföras med uppgifterna i tabellen, som visar att kvinnorna tret
tiofem år senare utgör 36 procent av idrottsrörelsens totala medlemsantal.132 

Tyvärr finns inga möjligheter att närmare analysera hur denna ökning skett -1 ex 
om den varit linjär eller om den skett språngvis, eller om ökningen är större eller 
mindre idag än tidigare. 

En detaljgranskning av förändringen under den studerade perioden visar att an
slutningen av både män och kvinnor ökar, att den är något större i faktiskt antal 
bland männen, men att ökningstakten bland kvinnorna är högre än bland män. 
Samma förhållanden gällde även för perioden 1946 - 1952, med den skillnaden att 
ökningstakten, totalt sett, då var högre både för manligt och kvinnligt medlems-
skåp.133 
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Jämförelser mellan de olika specialförbunden, till vilka landets idrottsföreningar 
är anslutna, visar på vissa andra könsskillnader. Drygt sjuttio procent av special
förbunden ökar sin medlemsanslutning och i mer än två tredjedelar av dessa för
bund är ökningen mer än tio procent och i knappt vart femte är ökningen mer än 
femtio procent. Dessa uppgifter avser den kvinnliga medlemsökningen. För män
nen är andelarna genomgående något lägre. 

Enligt RF: s uppgifter har samtliga specialförbund både manliga och kvinnliga 
medlemmar. Kvinnors medlemsskap i vissa idrotter är dock relativt begränsat. Så
ledes har tjugoen specialförbund mindre än 1.000 kvinnliga medlemmar. Motsvar
ande siffra för manliga medlemmar är sex specialförbund. Halidén visar i sin studie 
från 1979, att kvinnorna utgjorde mindre än tio procent i tjugotvå specialför
bund.134 

Ytterligare analys av kvinnors medlemsskap i olika specialförbund visar att fyra 
av specialförbunden har kvinnlig medlemsmajoritet, nämligen gymnastik och 
konståkning båda 86 procent, ridsport - 75 procent, samt simning med 52 pro
cent. Dessa uppgifter kan jämföras med 1952 års, då konståkning och gymnastik 
var de enda idrotter med kvinnlig majoritet - 87 respektive 69 procent.135 Det 
största antalet kvinnliga medlemmar redovisar Gymnastik- och Fotbollförbunden -
318.000 respektive 88.700. De specialförbund som följer härnäst har mindre än 
hälften så många kvinnliga medlemmar som Fotbollförbundet.136 Gymnastik
förbundets kvinnliga medlemsskap utgör 35 procent av totala antalet kvinnliga 
medlemsskap inom Riksidrottsförbundet. 

Kvinnliga ledare 
Under de intensiva kampåren, som föregick RF:s bildande, med den ideologiska 
skiljelinjen som grund, synes inte någon kvinna av betydelse funnits med vare sig 
i den allmänna debatten eller i ledningen för någon av de två riksorganisationerna. I 
vart fall framgår det inte av den granskade litteraturen. 

Kvinnors ringa betydelse inom idrottens centrala beslutande organ belyses också 
av en personförteckning i den bok, som utgavs med anledning av RF:s 50-årsju-
bileum.137 Förteckningen upptar totalt 239 namn, varav endast sju är kvinnor. Tre 
av dessa kvinnor var prinsessor i det svenska kungahuset, två var gymnastikledare, 
en var anställd vid RF:s idrottsinstitut på Bosön och var tillsammans med sin 
make och rektorn vid institutet mycket aktiv i arbetet för kvinnlig idrott.13** Den 
sjunde är den första kvinnliga ledamoten i RF:s Överstyrelse - Inga Löwdin. Hon 
invaldes år 1951 som en av 21 ledamöter.139 Sedan dess har alltid en av Översty
relsens och senare Riksidrottsstyrelsens ledamöter varit en kvinna. Efter omorga
nisationen år 1959 blev Riksidrottsstyrelsen det högsta beslutande organet.140 

Styrelsen kom därefter att bestå av elva personer. År 1973 invaldes en av de nuva
rande kvinnliga ledamöterna.141 Hon slog därmed ut Inga Löwdin, den första och 
enda kvarvarande kvinnan. Under 1970- och 80-talen föreslogs ytterligare kvinnliga 
styrelsekandidater, utan att väljas in.14^ År 1983 invaldes dock en andra kvinna i 
styrelsen.143 

Andelen kvinnliga styrelseledamöter i distrikts- och specialförbund framgår av 
tabell 4. Kvinnorna utgör en anmärkningsvärt låg andel av styrelseledamöterna i 
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både SF och DF. Sedan 1970-talets mitt synes ökningstakten vara något högre än 
tidigare. 

Tabell 4. Andelen kvinnliga styrelseledamöter i special- och distriktsförbund, åren 1914-1986. 
Procent. 

År SF DF 

1914 3 0 
1919 3 0 
1924 3 1 
1929 5 0 
1934 5 0 
1939 4 0 
1944 2 0 
1949 2 1 
1954 4 3 
1959 4 3 
1962 4 3 
1969 3 4 
1974 3 4 
1979 9 10 
1984 9 14 
1986 11 15 

Källa: RA: RF:s arkiv: DIII Funktionärsmatriklar 1914-1962; Idrottens Hus: RF:s arkiv: SF- och 
DF-årsberättelser 1969-1974; Sveriges Riksidrottsförbund. (1984) samt utdrag ur RF:s dataregis
ter för 1984 och 1986. 

RF har sedan år 1978 redovisat statistik över andelen kvinnliga ordförande, sekre
terare och kassörer i föreningarna. En sammanställning av dessa statistiska upp
gifter framgår av tabell 5.144 Andelen kvinnor ökar successivt. Mest påtagligt är 
dock att kvinnorna återfinns i så stor utsträckning i den traditionella kvinnoupp
giften - sekreterarens - medan nittio procent av föreningsordförandena är män. 

Tabell 5. Andelen kvinnliga föreningsordförande, sekreterare och kassörer, åren 1978-1983. 
Procent. 

År Ordförande Sekreterare Kassör 

1978 8 26 19 
1979 7 28 20 
1980 8 30 22 
1981 9 32 22 
1983 10 33 24 

Källa: Sveriges Riksidrottsförbund. (1984). 
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Sammanfattning 
De tre presenterade egna studierna visar att kvinnor idag har möjlighet att tävla om 
svenskt mästerskap i ett stort antal idrotter, som alla inledningsvis varit förbe
hållna männen. De kvantitativa data visar vidare att antalet kvinnliga medlemsskap 
i idrottsrörelsen successivt ökar, liksom antalet kvinnliga styrelseledamöter på 
förbunds- och föreningsnivå, dock utan att någon maktförskjutning kan anses ha 
inträffat. De kvinnliga medlemmarna finns dock koncentrerade till vissa grenar och 
de kvinnliga ledarna oftare på föreningsnivå än på förbundsnivå och då oftare i tra
ditionella kvinnofunktioner än som styrelseordförande. 

Sammanfattande diskussion 
Detta kapitel beskriver den svenska idrottsrörelsens utveckling i tre avseenden -
förenings- och grenutveckling, medlemsutveckling samt utvecklingen på le
darsidan. Som grund för beskrivningen har jag haft den forskning som presenterats 
i detta avseende. Då den svenska idrottsforskningen är av ungt datum och dessutom 
av relativt blygsam omfattning finns forskningsmässiga tomrum både vad avser 
situationen vid vissa tidsperioder, men också i innehållsmässigt avseende. 

Detta forskningsmässiga tomrum blir allra tydligast när jag vill beskriva idrot
tens utveckling för kvinnor. Med några få mindre undantag saknas helt forskning 
om kvinnor och idrott. I flera studier omnämns överhuvudtaget inte kvinnor. Detta 
gäller särskilt de som behandlar den tidiga idrottsrörelsen. Detta är kanske inte nå
got att förundra sig över då idrottsrörelsen karaktäriseras av en kraftig mansdomin
ans, vilket har satt sin prägel på såväl idrottshistorien som på den idrottshistoriska 
forskningen. Detta förhållande är inte unikt för idrotten, utan gäller även andra 
områden än idrottsrörelsen och idrottsforskningen. I en sammanställning, från 
1980-talets början, av forskning rörande kvinnors liv i det svenska samhället be
skrivs detta förhållande sålunda: 

I det förflutna liksom i många samhällen i nutiden är kvinnan politiskt, juridiskt 
och moraliskt definierad som en 'icke-person'... Under sin långvariga tid av icke
person har det varit naturligt, att hon inte avsatt mycket spår i det historiska 
materialet y ofta inte heller i nutida material 145 

Genom att osynliggöra kvinnorna i idrottshistorien ger de här relaterade forsk
ningsresultaten en beskrivning av idrottsrörelsens utveckling som om den vore 
könsneutral. Ett sådant synsätt förstärks även av de studier, som beskriver invol-
vering i idrott, socialisation till och avbrott från idrotten. Av dessa framgår dels 
den kvinnliga underrepresentationen medlemsmässigt, dels den sneda könsför
delningen mellan olika grenar och skillnader mellan pojkar och flickor vad avser 
t ex avbrott från idrott. Inte alla författare analyserar sina resultat i detta avseende. 
Om det görs, hänvisar man ofta till de traditionella könsrollerna och lägger således 
förklaringen på förhållanden utanför idrottsrörelsen. 

Den sociala stratifieringen inom idrotten behandlas i ett flertal studier, både av
seende ledare och medlemmar. Det senast redovisade, och också ett av de mest 

55 



omfattande, arbetet benämns "Den ojämlika idrotten".146 I studien ingår både 
manliga och kvinnliga föreningsmedlemmar. Däremot behandlas inte alls köns-
stratifieringen utan endast stratifieringen med avseende på socialgruppstillhörighet. 
Det är desto mer anmärkningsvärt som den tydligaste stratifieringen inom idrotts
rörelsen både avseende ledare och medlemmar är just stratifieringen mellan könen. 
Även i de studier som enbart eller i huvudsak omfattar manliga ledare eller manliga 
medlemmar, finns en tendens till att slutsatser dras om ledare och medlemmar i 
allmänhet, dvs att resultat från studier av män generaliseras till att gälla även 
kvinnor. 

I den forskning, som beskriver ledares attityder till idrott, synes författarna 
själva ofta ha satt likhetstecken mellan idrottsledare och manliga ledare. Inte heller 
i de undersökningar, där en eller flera kvinnor ingår, ges någon antydan om skill
nader eller likheter i kvinnora och mäns syn på idrott och ledarskap. 

Belysande för slutsatsen att männens värld utgjort bas för beskrivningar och 
analys av empiriska resultat, är de försök till förklaringar till idrottens expansion 
som ges. Ökad fritid omnämns både som förutsättning och som orsak till idrottens 
snabba utveckling. Särskilt gäller detta under 1930-talet. Kvinnoforskare har 
emellertid visat att begreppet fritid, oavsett om det ges en tidsmässig eller 
innehållsmässig definition, ofta är irrelevant vid studier av kvinnors tidsanvänd
ning. De har också visat att kvinnors tid till egen disposition är synnerligen beg
ränsad.147 Detta torde ha varit än mer påtagligt under 1930-talet. Den ökade fritid 
som anges som förutsättning/orsak till idrottens expansion gällde enbart männen, 
vilket kan förklara varför kvinnorna inte bidrog till att öka medlemsanslutningen. 
Snarast var det så att kvinnorna genom sitt hemarbete möjliggjorde männens fritid 
och deltagande i idrott. Med detta som bakgrund menar jag att karaktäristiken av 
idrottens utveckling till folkrörelse eller massrörelse under 1930-talet, är både 
missvisande och felaktig. Det adekvata uttrycket bör i stället vara mansrörelse. 

Jag kan således konstatera att samma kritik, som kvinnoforskningen riktat mot 
forskning i allmänhet, också kan riktas mot idrottsforskningen. Det innebär att 
forskningen ibland utelämnat beskrivningar av kvinnor och kvinnors villkor 
och/eller ibland varit styrd av manliga värderingar och bedömt kvinnor med män
nen som norm. 

Det kan synas märkligt att jag ägnat så stort utrymme åt att beskriva idrotts
rörelsens utveckling med utgångspunkt från den forskning, som jag menar till så 
stor del behandlat idrotten som om den vore könsneutral. Jag menar dock att 
forskningsgenomgången ger en god bild av den inomidrottsliga miljö, inom vilken 
kvinnors idrottsutövande fått utvecklas. Jag har också kunnat blottlägga de forsk
ningsmässiga glapp, som finns beträffande kvinnor och idrott. Samtidigt har den 
gjort det möjligt att analysera de presenterade studiernas resultat i sig sett ur ett 
kvinnoperspektiv. Därmed har jag delvis kunnat korrigera den tidigare bilden av 
svensk idrottshistoria. De i detta kapitel redovisade egna studierna har därvid tjänat 
som komplement till forskningsgenomgången. 

Den moderna svenska idrotten kan således sägas ha skapats av män för män, och 
dessutom beskrivits av män. I svensk idrottsrörelses historia finns inte något 
exempel på att männen gått i kvinnornas fotspår, dvs att män involverats i en 
idrott som kvinnor initierat eller skapat. Antalet idrotter har ökat kontinuerligt 
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liksom förenings- och medlemsanslutningen. Gemensamt för flertalet idrotter är 
inriktningen mot tävlingsidrott. En inriktning som idrottsrörelsen "bestämde" sig 
för i samband med att Sveriges Riksidrottsförbund bildades. Bildandet föregicks av 
en kamp mellan företrädare för tävlingsidrotten å ena sidan och företrädare för 
gymnastiken å den andra. 

Successivt har kvinnorna officiellt fått tillträde till denna manliga värld. Särskilt 
under 1970-talet synes portarna ha öppnats för kvinnor. Besluten om att öppna 
portarna var inledningsvis nästan uteslutande och är fortfarande till stor del förbe
hållen männen. Det är män som besitter de flesta maktpositionerna i svensk idrott 
också idag. 

Inom ramen för det för kvinnor "tillåtna" utbudet av idrottsgrenar, har kvinnorna 
själva gjort vissa val. Kvinnorna är koncentrerade till ett mindre antal grenar. 
Några få grenar domineras av kvinnor, varav gymnastik är den största. Där åter
finns nära var tredje kvinnlig idrottsföreningsmedlem. Detta är den enda idrottsgren 
där tävlingsinslagen till stor del saknas. Den näst största "kvinnoidrotten11 är idag 
fotboll - en idrott där kamp och tävlan alltid ansetts stå i förgrunden. 

Successivt har också en föryngring skett bland idrottens medlemmar. Idag består 
idrottsrörelsens medlemmar till stor del av barn och ungdomar av båda könen, om 
än med dominans av pojkar. De deltar i en verksamhet, som ursprungligen var 
förbehållen vuxna män och ynglingar. 

Idrottens ursprungliga inriktning mot män och männens värld framkommer 
också tydligt vid en granskning av den centrala ledningens syn på idrott. Inled
ningsvis framhävdes nationalistiska och militära motiv liksom idrottens fostrande 
funktion - fostran till positiva manliga egenskaper. På senare år kan noteras en 
glidning i synen på idrottens positiva effekter. Sociala och hälsobringande motiv 
anförs samtidigt som fostransmotivet inte lika entydigt är inriktat mot det manliga 
könet. 

Mot denna glidning i de officiella företrädarnas syn på idrottens funktion och de 
officiella besluten om att öppna alltfler dörrar till idrottens värld även för kvinnor 
kontrasterar den faktiska situationen. Kvinnorna utgör ungefär en tredjedel av med
lemmarna. Den primära involveringen börjar senare, avbrotten sker tidigare och de 
återfinns i färre idrottsgrenar än männen. De saknas i stort sett helt i maktposi
tioner. Bilden av idrottsrörelsen som en icke könsneutral samhällsinstitution för
stärks. 

Min utgångspunkt inför den här presenterade forskningsgenomgången var att vi 
lever i ett patriarkalt samhälle. Den här presenterade forskningsgenomgången har 
tydligt visat att även idrottsrörelsen är en patriarkal institution. Männen dominerar 
över kvinnorna både vad avser antal, men främst vad avser makt och kontroll. 

Idrotten och dess verksamhet är mångfacetterad och kan erbjuda utövaren och le
daren olika upplevelser och dimensioner, av vilka tävlingen utgör ett dominant in
slag. Visserligen har tävlingsidrotten antika anor, men dess starka dominans i 
idrottslivet idag torde hänga samman med rådande samhällssystem, som bygger på 
samma konkurrensideologi. Produktionen och tävlingsidrotten kan således sägas ha 
likartade krav på prestation, effektivitet och rationalitet. Detta kommer i motsats
ställning till reproduktionens krav på omsorg. Den reproduktiva sfären är i stora 
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stycken kvinnornas sfär. Det innebär att det patriarkala samhällets och den patriar-
kala idrottsrörelsens normer och värderingar kolliderar med kvinnornas. 

De fortsatta studierna kommer, med de ramar som ovan skisserats, att inriktas 
på att studera hur idrottsrörelsen i ett historiskt perspektiv behandlat kvinnor -
vilka diskussioner som föregått besluten om att ge kvinnor tillträde till den idrott 
som tidigare varit förbehållen männen, dvs under vilka internt idrottsliga villkor 
kvinnors idrottsutövande fått utvecklas. 
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Kapitel 3 

Riksidrottsförbundet - kvinnor 
och idrott 

Bakgrund 
Riksidrottsförbundet är den samlande organisationen för svensk idrottsrörelse. De 
beslut som fattas av riksidrottsmötet och riksidrottsstyrelsen liksom de åtgärder 
som vidtages vid riksidrottsförbundets kansli påverkar såväl specialförbundens och 
distriktsförbundens som de lokala föreningarnas verksamhet. Ett studium av 
idrottsrörelsens förhållningssätt till kvinnor och idrott bör därför ta sin begynnelse 
i ett studium av Riksidrottsförbundet och dess hantering av frågor rörande kvinnors 
involvering i idrott. 

Vid riksidrottsmötet 1977 antogs ett handlingsprogram för kvinnlig idrott med 
namnet "Idrott tillsammans på samma villkor, för kvinnor och män, flickor och 
pojkar".1 Handlingsprogrammet baserades på uppfattningen att det dittills inom 
idrottsrörelsen varit naturligt att männens idrottsverksamhet prioriterats högre än 
kvinnornas. I handlingsprogrammet föreslogs särskilda åtgärder för att stärka den 
kvinnliga idrottens ställning.2 

Kapitel 3 koncentreras i huvudsak till en beskrivning av hur det inomidrottsliga 
intresset för kvinnor och idrott utvecklats inom Riksidrottsförbundet sedan dess 
bildande år 1903. Åren 1977 - 1981 ges en särskild belysning genom att jag i ka
pitlet presenterar några resultat av utvärderingen av det år 1977 antagna handlings
programmet och den därmed sammanhängande ekonomiska specialsatsningen på 
kvinnlig idrott. Antagandet av ett handlingsprogram för kvinnor och idrott kan 
sannolikt inte ses vare sig som ett hos idrottsrörelsen plötsligt väckt intresse för 
kvinnor eller som en isolerad inomidrottslig företeelse. I den avslutande diskus
sionen försöker jag därför knyta an till den allmänna samhällsutvecklingen. 

Syfte 
Detta kapitel syftar till att beskriva idrottsuppfattning och kvinnosyn inom Sve
riges Riksidrottsförbund under åren 1903 - 1984. 
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Metod och källor 
Underlag för den historiska studien i detta kapitel har utgjorts av originalhandlingar 
företrädesvis i form av protokoll och skrivelser, RF:s jubileumsskrift "Svensk 
Idrott 1903-1953", främst avsnittet "Ur protokoll och andra handlingar", RF:s års
bok "Svensk Idrott 1919-1929", RF:s egen tidskrift "Svensk Idrott", som utkommit 
sedan 1929 samt två intervjuer. 

Från 1945 är tillgången på källmaterial störst. För perioden 1945 - 1970 har jag 
studerat samtliga handlingar, som finns arkiverade i RF:s arkiv under rubriken 
"RF: s kommitté för kvinnlig idrott" samt i förekommande fall därtill hörande 
riksidrottsmötes- och riksidrottsstyrelseprotokoll. 

Under åren 1950 - 1971 har RF:s organ, Svensk Idrott, haft en särskild rubrik 
"Kvinnlig idrott" i innehållsförteckningen. Samtliga artiklar under denna rubrik har 
genomlästs och i förekommande fall har jag även här försökt tränga djupare in i 
frågorna genom att studera protokoll, som kan innehålla beslut i den aktuella frå
gan. 

Beskrivning av händelseutvecklingen på 1970- och 1980-talen baseras på proto
koll och andra handlingar från den år 1973 nybildade arbetsgruppen för kvinno
idrottsfrågor inom RF. Arbetsgruppens namn har varierat under perioden - BRUD-
gruppen, Arbetsgruppen för kvinnlig idrott samt Arbetsgruppen för jämställd 
idrott. Vidare har jag intervjuat de två kvinnor som under perioderna 1970-1974 
respektive 1975-1984 varit anställda på RF-kansliet som konsulenter för kvinnlig 
idrott. 

För tiden före 1945 inleddes arbetet med studium av "Ur protokoll och andra 
handlingar". I den mån det där omnämns något som haft beröring med kvinnlig 
idrott, gick jag vidare till protokoll från riksidrottsmöten samt överstyrelsens och 
förvaltningsutskottets protokoll för att få mer information om ärendet ifråga.3 Ut
värderingsstudien baseras dels på vissa dokument från RF, special- och distrikts
förbund dels på en enkät till dessa senare förbund. Med dokument avses ansök
ningar om särskilda medel, innehållande projektbeskrivningar och budget, del- och 
årsrapporter från specialförbunden, Arbetsgruppens för kvinnlig idrott protokoll, 
PM, cirkulär o dyl samt riksidrottsstyrelsens protokoll och handlingar. För be
skrivning av medlemsutvecklingen har uppgifter hämtats från RF:s centrala före
ningsregister. 

Special- och distriktsförbunden tillställdes en enkät i februari-mars år 1981. En
käten innehöll frågor om hur förbundet organiserat arbetet för kvinnlig idrott, vilka 
särskilda åtgärder som vidtagits under åren 1977 - 1981 samt förbundets syn på hur 
den kvinnliga idrotten förändrats under samma period. Samtliga 23 DF besvarade 
enkäten. På SF-enkäten var svarsbortfallet fem procent, motsvarande tre special
förbund. Av dessa tre hade ett förbund under perioden tilldelats ekonomiska medel 
från riksidrottsförbundet för särskild satsning på kvinnlig idrott. 
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Riksidrottsförbundets idrottsuppfattning 
och kvinnosyn åren 1903 - 1984 
Den generella kvinnohistorien 
Kvinnohistorikern Gunnar Qvist har utifrån sina studier av kvinnans roll i 
samhället redovisat en periodindelning för kvinnohistorien - det han benämner ett 
kronologiskt ramsystem.4 Han baserar den på tre typer av variabler. Den första ty
pen utgörs av bakgrundsvariabler av allmänpolitisk, demografisk och arbetsmark
nadmässig art. Den andra avser den faktiskt förda kvinnopolitiken, dvs myndig
heters och organisationers åtgärder och attityder beträffande kvinnornas ställning i 
samhället. Den tredje variabeln utgörs av "kvinnokampen", dvs kvinnornas egna 
insatser för att påverka kvinnopolitiken. Vid en sammanvägning av dessa faktorer 
urskiljer han sex olika perioder, vilka enligt Qvist återfinns inom flertalet väster
ländska industriländer även om tidsgränserna varierar något. 

1. Det förindustriella samhället (fram till 1800-talets förra hälft). Detta samhälle 
karaktäriseras som ett mans- och klassamhälle, där det dock härskade en faktisk 
jämställdhet mellan könen i arbetslivet, dvs i det gamla bondesamhället. 

2. Emancipationsepoken (från 1800-talets förra hälft till cirka år 1920). Under denna 
epok blev kvinnorna i många avseenden formellt jämställda med männen, tack 
vare det successiva införandet av för alla medborgare lika gällande lager. 
Samtidigt berövades kvinnorna den faktiska jämställdhet i arbetslivet de ägt i 
bondesamhället. Till detta kom de faktum att många kvinnor ur de högre sam
hällsklasserna tvingades ta yrkesarbete och därmed upplevde könsdiskrimine
ringen i arbetslivet. I dessa upplevelser har kvinnorörelsen sina rötter. 
"Visserligen", säger Qvist, "är kvinnoemancipationen ett männens verk, men 
händelseförloppet påverkades av en 'kvinnokamp1 på flera plan".^ En viktig 
fråga för kvinnorörelsen under denna tid var: rena kvinnoorgan eller samverkan 
med - och därmed underordning under - motsvarande manliga organisationer. 

3. Mellankrigstiden. Ekonomiska depressioner och nativitetskriser skapade inom 
alla läger starka antifeministiska strömningar. Manssamhället stod kvar, med 
ytliga spår av kvinnoemancipationen och kvinnorna förblev därmed en obetydlig 
faktor i politiken. 

4.1940- och 1950-talen. Förutsättningarna för kvinnorna att hävda sig på arbets
marknaden var gynnsamma så tillvida som kriget följdes av en högkonjunktur. 
Trots att den socialdemokratiska regeringen valde att satsa på invandrarna som 
ny arbetskraft och gjorde litet för att hjälpa kvinnorna, skedde en avsevärd ök
ning av kvinnorna på arbetsmarknaden. Huvuduppgiften för kvinnoorganisa
tionerna blev under dessa förhållanden att söka undanröja hindren för kvinnornas 
förvärvsarbete, att skapa verklig "valfrihet" för kvinnorna, frihet att välja mellan 
hem- och yrkesarbete. "Jämställdhet" förblev dock ett diffust begrepp. 
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5.1960-talet. Med 1960-talet kom en total omläggning av kvinnopolitiken med 
syfte att locka så många kvinnor som möjligt till förvärvsarbete. Hela omlägg
ningen av kvinnopolitiken innehöll dock föga av strävanden att nå faktisk 
jämställdhet mellan könen. Det handlade framför allt om att avlägsna hinder för 
arbetskraftens utnyttjande. Även om 1960-talet ideologiskt medförde ett 
genombrott för jämställdhetstanken var det fortfarande mest en läpparnas bekän
nelse. Klyftan mellan idéer och verklighet utlöste mot slutet av 1960-talet den 
s k nyfeminismen, vilken manifesterades i radikala kvinnliga organisationer 
utanför det etablerade organisationslivet. 

6.1970-talet. Kraven från officiella organ som FN, ILO och EG beträffande köns
diskrimineringens upphävande ledde till att 1970-talet världen över kom att 
präglas av ett nästan febrilt officiellt arbete med jämställdhetsfrågan. I Sverige 
inrättades år 1972 en jämställdhetsdelegation, år 1976 kom en jämställdhetsför
ordning för den offentliga sektorn, år 1979 antogs en lag om jämställdhet mellan 
kvinnor och män i arbetslivet, osv. På arbetsmarknaden har upprättats särskilda 
jämställdhetsavtal och särskilda organ för jämställdhetsarbetet. Qvist hävdar att 
de faktiska resultaten av allt detta jämställdhetsarbete dittills varit marginella 
utom i de politiska församlingarna. I de fackliga topporganen är det däremot 
kräftgången som fortsatt. Qvist menar att det kanske är en antydan om en 
maktförskjutning inom samhället som helhet till de fackliga organisationernas 
förmån. 

Qvist hävdar vidare att särartsideologin fått förnyad styrka under 1970-talet, baserad 
på den uppenbara skillnaden i samhälleliga erfarenheter mellan kvinnor och män. 
Särartsideologin aktualiserar problemet med urvalet av kvinnliga kandidater (skall 
de nomineras av de nuvarande mansdominerade församlingarna eller av kvinnorna 
själva) och också huvudproblemet i alla maktfrågor: organisationsformens avgör
ande betydelse. 

Vid min bearbetning av insamlade data beträffande Riksidrottsförbundets 
idrottsuppfattning och kvinnosyn har jag utgått från den av Qvist presenterade pe
riodindelningen. Detta har framför allt gjort det möjligt att göra jämförelser mellan 
den generella samhällsutvecklingen och den specifika utvecklingen inom idrotten. 

Period 1, åren 1903 - 1945 
I de diskussioner som föregick Riksidrottsförbundets bildande, år 1903, deltog inga 
kvinnor.6 Inte heller förekom någon diskussion om idrott för kvinnor. Den första 
diskussionen om kvinnlig idrott, efter Riksidrottsförbundets bildande, gällde frågan 
om instiftande av ett kvinnligt idrottsmärke. Det manliga idrottsmärket instiftades 
år 1907 och var avsett, som det sades, "att locka till allsidigt utövande av idrott".7 

För erhållande av märket skulle prov avläggas i ett flertal olika idrotter. Förslaget 
om ett motsvarande märke för kvinnor väcktes officiellt första gången år 1911 av 
redaktören och sportjournalisten Erik Pallin på tidningen Idun.8 

När frågan kom upp till behandling år 1911 i förvaltningsutskottet uttalade man 
sig i princip för ett kvinnligt idrottsmärke och beslöt tillsätta en utredning. I be
slutet om utredning sägs bl a: 
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... därest ett idrottsmärke för kvinnor skall göra någon nytta och kunna locka 
större antal kvinnor till kroppsövningar måste sådana idrottsarter uteslutas, som 
förutsätter en hård efter manligt mönster bedriven träning då kvinnans fysik inte 
lämpar sig för en oavbruten träning och åtskilliga av de bland den manliga ungdo
men förekommande idrottsgrenar lätt kunna inverka skadligt på flertalet kvinnor? 

Samtliga "auktoriteter" inom medicin, fysiologi och pedagogik tillstyrkte förslaget 
och inga betänkligheter framfördes för kvinnans eget vidkommande. Införandet an
sågs i flera avseenden gagna idrotten och verka populariserande för densamma.10 

Det dröjde dock till år 1916 innan definitivt beslut fattades om instiftande av ett 
kvinnligt idrottsmärke.11 Beslutet föregicks av flera remissomgångar och bordläg
gningar av ärendet. Diskussionerna gällde framför allt vilka prov som skulle ingå i 
märkestagningen. 

De remissvar som inkom på det slutgiltiga förslaget från de olika 
specialförbunden, visar att flera av de stora förbunden helt eller delvis avstyrkte 
förslaget. Sålunda sade t ex Gymnastikförbundet, att "gymnastik och idrott 
bedriven som friluftsliv passar bättre för kvinnor än idrott bedriven för att nå vissa 
resultat". Svenska Idrottsförbundet avstyrkte förslaget utan motivering, medan 
Simförbundet i princip ställde sig bakom idén med ett kvinnligt idrottsmärke. 
Förbundet menade dock att "för proven böra endast uppställas sådana idrottsarter, 
som icke förutsätta en hård och oafbruten träning, vartill kvinnans fysik i allmän
het icke anses lämpa sig".12 

Gymnastikförbundet bifogade med sitt remissvar de enskilda styrelseledamöter
nas yttranden, av vilka några citeras nedan. 

Alltför länge har det inom snart sagdt alla områden arbetats på att göra kvinnan till 
man och tvärtom, dvs gifva henne sådana egenskaper och sådant sätt, som i många 
avseenden visst icke är tilltalande hos henne, utan som endast borde tillhöra man
nen och som till en del kunna vara ursäktliga hos honom. Skall nu äfven idrotten 
draga sitt strå till stacken samt med bestämmelser och anordningar förändra natu
rens en gång så vist utstakade linier för mannen och kvinnan. ... Ja, jag går så 
långt att det när nog måste anses som ett brott att genom att ockra på flickans 
fåfänga förleda och locka henne att deltaga uti något sådant som för hennes lifkan 
hafva de mest ödesdigra följder och hos henne ingjuta den uppfattningen att idrot
ten skall bedrivfas på sportplatser med uppnåendet av vissa resultat som mål.13 

... Principiellt vill vi ansluta oss till tanken på instiftandet av ett dylikt idrotts
märke. ... Kvinnans fysik lämpar sig icke för en oafbruten träning och åtskilliga 
idrottsgrenar kunna lätt inverka skadligt hos flertalet kvinnor. ... Det är också af 
vikt att det speciellt kvinnliga bibehålls i förutsättningarna för märket om icke 
detsamma skall b li ett belöningstecken enbart för ett fåtal, som har fysiska och 
psykiska förutsättningar att utöva idrott efter manligt mönster,14 

Några få helt igenom positiva remissvar kunde noteras: 

..vill på det lifligaste tillstyrka inrättandet av ett sådant märke. ... Hvad vi i första 
hand behöfva på det idrottsliga som gymnastiska området är upplysning. Ty så 
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stor är okunnigheten om behovet af rörelser i alla dess former - själfva betingelsen 
för liv att man vid närmare undersökning härom häpnar. Men en blifvande maka 
och moder, som under sina uppväxtår personligen deltagit i idrottsöfningar och 
där af befunnit sig väl , skall helt visst aldrig glömma detta under sin fortsatta verk
samhet, såväl i sin egen som i sina vänners familjer med all makt värfva nya an
hängare åt idrotten - och därmed åt gymnastiken. Den moderna idrotten kräfver ock 
för att gå framåt en välskött organisation, och den insats som den gifta eller ogifta 
kvinnan därvid kan lämna sin make släkting eller dylikt skall utan tvifvel snart 
spåras i den svenska idrottens historia}^ 

Utöver dessa remissvar kunde noteras bl a följande synpunkter. I en insändare i 
Svenskt Gymnastikblad skrev gymnastikdirektör Anni Collan från Helsingfors: 

Erfarenheterna från 3 års idrottsmärke i Finland visar bl a att förr kom 10 kvinnor 
sammanför att öfva 1-3 idrotter, i dag 100 för att öfva elva; en fördubbling av ut
övare även sommartid utomhus; kvinnorna träna mellan de två provperioderna; 
kvinnor bör ej vänjas vid yttre utmärkelser enligt en del motståndare. Vi kvinnor 
kunna ej förstå, att utmärkelsetecken vore så mycket skadligare för kvinnor än för 
män,16 

Överstyrelsen beslöt som nämnts att år 1916, efter flera års utredande, instifta det 
kvinnliga idrottsmärket. Beslutet baserades på "auktoriteternas" uttalanden och be
dömningar. 

På hösten år 1925 bildades efter internationellt mönster Sveriges Kvinnliga 
Idrottsförbund.17 Detta förbund var ett specialförbund för kvinnlig friidrott. För
bundet tillkom för att göra det möjligt för svenska kvinnor att delta i de av det In
ternationella Kvinnliga Idrottsförbundet arrangerade friidrottstävlingarna. År 1927 
ansökte förbundet om inträde i RF.18 Inför överstyrelsens behandling av ansökan 
fördes förhandlingar med representanter för det kvinnliga idrottsförbundet och RF. 
Vid det efterföljande överstyrelsesammanträdet redogjorde RF:s representanter för de 
förda förhandlingarna. En passus i föredragningen ger en god belysning av den 
kvinnliga idrottens svaga ställning. 

... i fall det exempelvis tillsättes en kommitté i svenska idrottsförbundet för att 
behandla spörsmålet om den kvinnliga idrottens ställning, så framhölls det från 
kvinnohåll, bleve det männen som komme att taga hand om denna kommitté och 
kvinnorna finge ingenting att säga till om där. Kvinnorna skulle därför också ön
ska ha några representanter i denna kommitté. Vi försökte emellertid förklara för 
dem, att utseendet av ledamöter i kommittén måste ske på vanligt sätt, i likhet 
med våra styrelseval, och att de kvinnliga idrottsföreningarna själva finge välja en 
styrelse att taga hand om den kvinnliga idrottenV* 

Vid den debatt, som ansökan föranledde, motiverade representanter för Svenska 
Idrottsförbundet, som organiserade friidrott för män, att kvinnor hittills utestängts 
från detta förbund dels med att man önskade avvakta utvecklingen dels med att det 
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saknades ekonomiska resurser. Det senare synes ha varit ett tungt vägande skäl att 
döma av debattinläggen, som t ex: 

Svenska Idrottsförbundet kommer icke att tillföras ökade inkomster men väl 
betydligt större utgifter genom ett eventuellt upptagande av den kvinnliga idrotten. 
Vi dras redan nu med stora utgifter utan motsvarande inkomster. Man får taga till
börlig hänsyn även till den ekonomiska sidan av saken, såvida man icke från riks
förbundets håll kan utlova betydligt större förvaltningsbidrag just med hänsyn till 
den kvinnliga idrotten?® 

RF behövde dock aldrig ta definitiv ställning till ansökan från det kvinnliga för
bundet, då detta senare under samma år beviljades inträde i Svenska Idrottsförbun
det, vilket beslutat ta upp kvinnlig friidrott på sitt program.21 Därmed kunde 
överstyrelsen avföra ärendet.22 En viss diskussion hann man dock föra innan ären
det avskrevs. 

"Om de vilja spela fotboll, överlämna Fotbollförbundet med stort förtroende till 
Svenska Idrottsförbundet att sköta den sidan av saken", sade Anton Johansson, le
damot av Fotbollförbundets styrelse. Varpå Idrottsförbundets ordförande, Bo Eke
lund, replikerade: "I sådant fall vill jag deklarera, att vi inte är kompetenta där-
till".23 

En annan principdiskussion rörande kvinnans ställning i idrottsrörelsen kom då 
förvaltningsutskottet år 1933 behandlade frågan om kvinnor skulle kunna tilldelas 
RF: s förtjänsttecken.24 Förtjänsttecknet instiftades år 1910 och skulle enligt stat
uterna 

... utdelas till person, som gjort sig väl förtjänt om idrotten inom vårt land, och 
afsedt att utgöra en utmärkelse för verkligt arbete till idrottens fromma och ej en
bart för pekuniära bidrag 

Vid behandling av från specialförbunden inkomna ansökningar, där två kvinnor 
fanns föreslagna, uppmanades ledamöterna att till ett kommande sammanträde 
"överväga denna fråga, då i nu gällande bestämmelser intet finns angivet, huruvida 
kvinnor skola äga rätt att erhålla förtjänsttecken".26 Diskussionen synes således 
främst ha gällt hur statuterna skulle tolkas och inte om de föreslagna kvinnornas 
meriter och kompetens var tillräckliga. Diskussionen resulterade i beslut att, år 
1934, för första gången tilldela två kvinnor, Greta Adrian och Lilly Dufberg, för
tjänsttecknet, båda gymnastikdirektörer och verksamma inom Svenska 
Gymnastikförbundet.27 

En fråga av mindre principiell art, men ur kvinnoidrottens synpunkt intressant, 
diskuterades i Överstyrelsen år 1922, nämligen frågan om hur kvinnors startställ
ning i löpning skulle vara. Nedanstående citat har sparats till eftervärlden av redak
tören för Riksidrottsförbundets 50-årsjubileumsskrift. Citatet får samtidigt tjäna 
som exempel på att idrotten sannolikt ansågs ha ett annat syfte för kvinnor än för 
män. 
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Det spelar väl inte så förfärligt stor roll att flickorna få lära sig att starta i den för 
idrottsmännen utprövade startställningen. Meningen är väl att flickorna skola lära 
sig s pringa, så att de kunna hinna upp en spårvagn t ex, men inte skall det vara 
nödvändigt, att de, innan de sätta sig i gång krypa ner och intaga denna ställning 
för liggande start. 28 

Här har relaterats tre principiella diskussioner inom överstyrelsen om kvinnlig 
idrott för perioden 1903 -1945, nämligen frågan om ett kvinnligt idrottsmärke, in
trädesansökan från Sveriges Kvinnliga Idrottsförbund samt förtjänsttecken för 
kvinnor och den enklare frågan om startställning för kvinnor. Härutöver förekom
mer ett fåtal artiklar om kvinnlig idrott i tidskriften "Svensk Idrott", av vilka fler
talet avser referat eller resultat från idrottstävlingar för kvinnor.29 Endast ett debatt
inlägg i tidskriften Svensk Idrott har jag funnit. Det är Erik Bergvall som vid en 
diskussion om kvinnors deltagande i olympiska spel bl a säger: 

... Olympiska spel äro spel endast för män. En olympisk tävlan kräver sannerligen 
sin man?® 

Av vad som ovan redovisats, framgår tydligt att frågan om idrott för kvinnor de
batterats relativt sparsamt under denna period.31 

Period 2, åren 1945 - 1970 
Den 20-21 oktober 1945 måste betraktas som början till något nytt i den svenska 
kvinnoidrotten. Då anordnades den första konferensen för kvinnlig idrott i Sverige, 
med deltagare från femton specialförbund. Konferensen genomfördes som kommit
téarbeten där fyra områden diskuterades, nämligen propaganda, utbildning via s k 
Bosökurs, instruktörsfrågan samt bestämmelser för det kvinnliga idrottsmärket.32 

Konferensen resulterade i tillsättandet av ett arbetsutskott bestående av fyra kvinn
liga idrottsledare, vars uppgift var "att fungera som samrådsorgan för damidrotts
frågor för Riksförbundets organisationer".33 

I ett cirkulär till samtliga distriktsförbund uppmanades dessa av RF att göra år 
1946 till "den kvinnliga idrottens pånyttfödelseår". Utgångspunkten för cirkuläret 
är påståenden att: 

... den kvinnliga idrotten för närvarande för en tynande tillvaro i vårt land. Antalet 
kvinnliga idrottsutövare, anslutna till Riksidrottsförbundets föreningar, torde i 
detta nu knappast utgöra tio procent av hela medlemsantalet34 

Vidare sägs: 

Riksidrottsförbundet har sedan länge haft sin uppmärksamhet riktad på nu rådande 
otillfredsställande förhållanden, men mängden av arbetsuppgifter har icke gjort det 
möjligt att tidigare ta itu med denna frågad 

Något belägg för det senare påståendet synes dock inte finnas i de handlingar, som 
jag granskat. 
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Att döma av den fortsatta utvecklingen av kvinnoidrotten i Sverige kom vare 
sig denna konferens eller cirkuläret att ge några omedelbara effekter. I november år 
1949 behandlade dåvarande överstyrelsen ett förslag från tre personer vid RF:s 
idrottsinstitut Bosön, om att en kommitté för kvinnlig idrott skulle kunna åstad
komma en förbättring både vad avser antalet kvinnliga idrottsutövare och resul
tatnivån.36 En konferens anordnades även denna gång, varefter RF sände ut ett 
cirkulär till specialförbunden med 

... anhållan om att SF ville utarbeta planer och program för sin damidrott... samt 
att varje SF, som har damidrott bör tillsätta ett eget organ för damidrott (finns re
dan i flera SF) samt tillse att för deras idrott i varje distrikt utse lämpligt ombud 
eller kommitté,37 

Efter flera behandlingar i FU och konferenser38 beslöt överstyrelsen i april 1953 
att utse en egen kommitté för kvinnlig idrott varvid också stadgar fastställdes.3^ 
Till ordförande utsågs Inga Löwdin, som år 1951 som första kvinna i RF:s histo
ria valts in som ledamot i överstyrelsen.40 Kommittén initierade ett flertal under
sökningar, bl a en fysiologisk undersökning om effekter av fysisk aktivitet för 
kvinnor och en undersökning om kvinnlig representation i idrottens olika organ. 
Därutöver anordnades årliga konferenser med ombud för kvinnlig idrott från spe
cial- och distriktsförbund.41 

I "Svensk Idrott" förekom under 1950-talet ett stort antal referat från dessa 
regionala och centrala konferenser under rubriker som t ex "Vi måste få börja nå
gon gång","Är herrarna för egoistiska?" och "Lagom likställighet".42 

Förutom dessa konferensreferat kan man också i Svensk Idrott under 1950-talet 
finna ett flertal debattinlägg och artiklar om kvinnlig idrott. Nedanstående citat be
lyser diskussionerna om kvinnlig idrott under 1950-talet. 

... det har utlysts 66 tävlingar i friidrott under tiden 415 - 18 17 med sam manlagt 
764 grenar varav 43 var avsedda för damer ...förbundet skulle kunna utfärda en be
stämmelse att i varje nationell och internationell herrtävling ett visst fastställt 
minimum av damgrenar måste förekomma samt att kontrollera att så även i verk
ligheten blir fallet.^ 

Propaganda- och rekryteringsproblemet är ett av de benigaste inom damidrotten. 
Svårigheten är ju just att nå alla kvinnor med idrottens budskap ... Numera är det 
nämligen inte längre det s k manliga motståndet som försvårar rekryteringen utan 
kvinnokönets egen oföretagsamhet och blyghet. Nöjesindustrin och den överdrivna 
stickfliten är farliga fiender, som helt är i förbund med den inneboende latheten^ 

Kvinnoidrotten bör sträva efter att söka stå på egna ben, men det betyder inga
lunda att man ej vill ha samarbete med männen och deras idrott. Tvärtom, manlig 
och kvinnlig idrott måste arbeta hand i hand och i bästa samförstånd. Vi begär 
inte, påpekas det att få dela lika med männen eller få besätta hälften av platserna i 
styrelser och kommittéer, men vi vill gärna bli representerade och få tillfälle att 
lägga fram våra problem och synpunkter 4^ 

Vi har kanske för litet beaktat de psykologiska synpunkterna då vi vänt oss till 
kvinnorna med idrottens budskap. Kanske har vi inte riktigt vetat vad kvinnorna i 
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allmänhet önskar få ut av idrotten och därför en smula för mycket betonat täv
lingsidrotten. ... Det gäller att i propagandan för damidrott framhålla de hälso- och 
skönhetsvårdande synpunkterna för att därigenom väcka intresse för olika idrottsg
renar46 

Vid 1958 års riksidrottsmöte behandlades ett förslag till omorganisation av RF och 
DF.47 Förslaget innebar bl a att antalet ledamöter i riksidrottsstyrelsen skulle 
skäras ner till nio och i DF-styrelserna till mellan sex och åtta ledamöter. Organi
sationsutredningen hade också föreslagit kvotering av en kvinnlig ledamot till den 
nya riksidrottsstyrelsen, som skulle ersätta överstyrelse och förvaltningsutskott. 
Vid överstyrelsens behandling av frågan före riksidrottsmötet, argumenterade Inga 
Löwdin för att regeln om kvotering skulle införas, för att tillförsäkra minst en 
kvinnlig ledamot i styrelsen. Hennes motiv för kvoteringen var: 

Antalet personer i styrelserna kommer att skäras ner betydligt, också därför fruktar 
alla som arbetar med kvinnoidrotten att just kvinnorna, som ju ofta är yngst till 
åren, och senast valda, kommer att falla bort48 

Motargumenten under riksidrottsmötet var av följande karaktär: 

... Man skulle mycket väl kunna tänka sig be stämmelser om att minst en läkare 
eller minst en advokat osv skall finnas i varje styrelse4^ 

eller 

... vi anser att kvinnan i allmänhet och de svenska kvinnliga idrottsledarna i syn
nerhet är så väl kvalificerade, att de utan tvekan blir invalda i vår styrelse efter för
tjänst50 

Riksidrottsmötet beslöt med stor majoritet att avslå förslaget om kvotering. Det 
direkta resultatet av omorganisationen blev en avsevärd minskning av antalet 
kvinnliga DF-styrelseledamöter. Före omorganisationen fanns tretton kvinnor i 
elva DF-styrelser, efter fanns fem kvinnor kvar i lika många DF.51 

Översynen av RF: s organisation kom även senare att påverka arbetet för kvinn
lig idrott. 1960 års organisationsutredning föreslog att "kommittéväsendet" skulle 
slopas och ersättas av två delegerade för respektive område. Motivet var bl a den 
dåliga kontakten mellan riksidrottsstyrelsen och befintliga kommittéer.52 Dam
kommittén avstyrkte för sin del förslaget. Man befarade att två ledamöter i en de
legation ej skulle hinna med att sköta "en så väsentlig och omfattande kontakt
verksamhet", "att distriktens damkommittéer förmodligen också skulle dö ut", "att 
möjligheterna att erhålla en damkonsulent skulle bli mindre om kommittén skulle 
slopas". Kommitténs ledamöter beslöt uttala sig i anslutning till den reservation 
som dess ordförande och ledamoten i Organisationskommittén, Inga Löwdin, for
mulerat5^ och skrev avslutningsvis: 
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... att kommittén inte kunde ersättas av någon av de i betänkandet angivna delega
tionerna. Kommittérade underströk kraftigt att RF:s kommitté för kvinnlig idrott 
borde kvarstå även i fortsättningen.54 

Effekten av detta motstånd blev att damkommittén kvarstod i organisationen.55 

1960-talets arbete inom kommittén fortsatte på samma sätt som under 1950-
talet. Möjligen kan man förmärka en något minskad entusiasm. Antalet debattin
lägg i Svensk Idrott minskar betydligt under rubriken "Kvinnlig idrott.56 Även 
under detta årtionde arrangerades konferenser med SF- och DF-representanter där 
man främst diskuterade damidrottens styrka och svagheter och skissade på förslag 
till åtgärder. En konferens år 1965 finns särskilt dokumenterad. Ledarbrist, lokal
brist, för få tränings- och tävlingstillfällen, för låg kvinnlig representation i be
slutande organ, för stor avgång i övre tonåren ansågs vara de främsta svagheterna. 
Styrkan ansågs ligga i bl a att flertalet förbund anordnar mästerskapstävlingar för 
både män och kvinnor, att många kvinnor deltar i, gymnastik samt relativt många 
flickor i ungdomsidrott.57 

För första gången använder riksidrottsstyrelsen kvinnornas underrepresentation 
som ett motiv för höjda statsbidrag till idrottsrörelsen. 11963 års petita sägs: 

Med beaktande av disproportionen mellan antalet kvinnliga och antalet manliga 
idrottsutövare har RS för avsikt att söka genomföra initiativ, som avser att ytter
ligare och kraftigt stimulera kvinnors intresse för regelbunden träning58 

Under senare delen av 1960-talet framkommer också kravet på en konsulent för 
kvinnlig idrott allt oftare.59 

Period 3, 1970- och 1980-talen 
Denna period presenteras här i tre avsnitt. Det första avser tiden fram till år 1977 
när handlingsprogrammet för kvinnlig idrott antogs. Det andra avsnittet utgörs av 
handlingsprogrammets första tre år, varvid de centrala utvärderingsresultaten pre
senteras. Det sista avsnittet avser tiden efter de utvärderade tre åren. 

Tiden fram till år 1977 
I den statliga utredningen "Idrott åt alla", som presenterades år 1969, föreslogs in
rättandet av en konsulent för kvinnlig motionsidrott.60 Det förslaget anammades 
av riksidrottsstyrelsen. På hösten år 1970 anställdes den första konsulenten för 
kvinnlig idrott på RF: s kansli. När tjänsten inrättats och besattes fanns dock ingen 
befattningsbeskrivning. Organisatoriskt placerades tjänsten på idrottsavdelningen 
direkt under avdelningschefen. Så småningom kom arbetet att inriktas på idrott i 
allmänhet för kvinnor och inte enbart på motionsidrott.61 

Några månader senare tillstyrkte deltagarna vid en konferens för damidrottsrepre-
sentanter, där 24 SF och 20 DF var representerade, damkommitténs förslag att av
veckla sig själv. 

Organisatoriska skäl uppgavs av kommittén som främsta hindret för att kunna 
uppnå de målsättningar man haft, nämligen: 
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att aktivera kvinnan till att idrotta 
att aktivera kvinnan till att verka som ledare, instruktör 
att aktivera kvinnan till att verka som administratör 
att motivera RF, SF, DF och SDF till att välja in kvinnor bland beslutsfattande 
att upprätthålla/öka kontakten mellan kvinnor på det "styrande" planet och dem 
som arbetar på fältet, RF-DF-SF-SDF samt 
att få en kvinnlig konsulent på riksplanet. 

Man föreslog att en del arbetsuppgifter skulle läggas direkt på den nyinrättade 
konsulenttjänsten och hoppades att övriga uppgifter skulle integreras i det ordinarie 
idrottsarbetet. Den förhoppningen baserades på omstruktureringen av riksidrotts
förbundets kansli, som genomfördes detta år och främst då på den uttalade målsätt
ningen "Idrott åt alla", som skulle medföra att kommitténs tidigare arbetsuppgifter 
"på ett naturligt sätt skulle smälta in i den allmänna idrottsrörelsen".62 

Liksom under damidrottskommitténs arbete under 1950- och 60-talen kom kon
sulentens arbete till stor del att upptas av konferenser. Den dåvarande konsulenten 
kommenterar dessa konferenser på följande sätt: 

Ibland upplevde man att mitt inslag fungerade som "roliga timmenSällan möttes 
jag av motstånd. Alla höll med och var beredda att göra något - bara det inte rörde 
dem själva.63 

Efter det att RF avskaffat sin damidrottskommitté upphörde allt fler kvinnliga 
kommittéer i såväl SF som DF. 

Ganska snart upptäckte man dock att det inom den fullständiga integreringen och 
jämlikheten fanns problem kvar. Det gick int e så lätt som man trodde att sopa 
problemen under mattan. Samtidigt som även nya var ofina nog att uppståt 

Som ersättning för kommittéer bildades arbetsgrupper för kvinnlig idrott. Fotboll
förbundet var först. Under hösten 1971 tillsattes en utredningskommitté med 
namnet "Damfotbollen i Sverige", vars uppgift var att söka lösningar på praktiska 
problem i samband med det ökande intresset från kvinnors sida att spela fotboll.65 

Orienteringsförbundets arbetsgrupps första uppgift var att analysera och förklara 
orsakerna till det stora bortfallet i tävlingsklasserna för tonåringar. Den undersök
ningen ledde till en ny tävlingsklassindelning, som man menade lämpade sig bättre 
för flickor. Friidrottsförbundet uppmanade, vid denna tidpunkt, sina distrikt och 
föreningar att utse kvinnliga ombud.66 

De frågor som ventilerades i de nybildade arbetsgrupperna och vid de konferenser 
om kvinnor och idrott som genomfördes var: 

behovet av aktiviteter anpassade för kvinnor 
ledarbristen och underrepresentationen av kvinnliga ledare 
bristen på lokaler och ekonomiska resurser 
propaganda och marknadsföring av kvinnlig idrott.67 
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Problemen tycks således ha varit desamma som tidigare årtionden, trots målsätt
ningen "Idrott åt alla". 

Efter idrottsutredningen, Idrott åt alla, inrättades på RF:s kansli en utbildnings
avdelning ungefär samtidigt som konsulenttjänsten för kvinnlig motionsidrott. 
Deras gemensamma strävan att rekrytera och utbilda fler idrottsledare ledde till att 
man på kansliet inrättade den s k BRUD-gruppen. Förkortningen stod för "Bättre 
rekrytering och utbildning av damer till idrottsledarskap". I och med detta kom 
konsulentens arbete att alltmer inriktas på utbildningsfrågor, vilket så småningom 
- år 1974 - resulterade i att innehavaren av tjänsten för kvinnlig idrott övergick till 
en utbildningskonsulenttjänst på RF-kansliet.68 Tjänsten som konsulent för 
kvinnlig idrott utannonserades inte utan tillsattes först under våren 1975 med en 
vikarie på deltid. Successivt övergick den vikarierande konsulenten från 
deltidstjänstgöring till fast anställning på heltid. Konsulentens arbete kom fram 
till riksidrottsmötet år 1977 att styras av utbildningsavdelningens BRUD-grupp.69 

Med en enkätundersökning som underlag presenterades år 1976 ett förslag till ak
tionsprogram "Kvinnan - vår ledarreserv".70 Detta aktionsprogram kom sedan att 
utgöra stommen i 1977 års handlingsprogram under rubriken "Utbildning".71 

Under budgetåret 1975 avsatte RS en miljon kronor för att stimulera till ökad 
idrottsverksamhet bland kvinnor. Den s k BRUD-gruppen synes dock inte ha haft 
någon insyn i fördelningen av medlen, utan de tilldelades specialförbunden vid or
dinarie medelsfördelning, men med en särskild anmärkning om att viss del avsåg 
stimulans till kvinnlig idrott. Någon redovisning av dessa medel behövde aldrig 
förbunden göra.72 

Åren 1977 - 1981, Handlingsprogram för kvinnlig idrott 
Det handlingsprogram för kvinnlig idrott med namnet "Idrott tillsammans - på 
samma villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar", som utarbetats av den 
dåvarande arbetsgruppen för kvinnlig idrott, den s k BRUD-gruppen, antogs med 
vissa tillägg av riksidrottsmötet i november 1977. Debatten som f öregick beslutet 
visade på en i huvudsak positiv inställning till handlingsprogrammet bland 
mötesdeltagarna.73 

I handlingsprogrammet, som var avsett att gälla under en t reårsperiod, presen
teras dels en nulägesbeskrivning av den kvinnliga idrottens situation dels detalje
rade förslag till åtgärder. Handlingsprogrammet innebar bl a en rekommendation 
till medlemsorganisationerna att i olika avseenden arbeta för kvinnlig idrott och 
utarbeta egna handlingsprogram samt ett förslag till riksidrottsstyrelsen att under 
den kommande treårsperioden avsätta ekonomiska medel för särskild satsning på 
kvinnlig idrott och därefter utvärdera effekterna av denna.74 Endast i ett fall före
slogs en prioritering av den kvinnliga idrotten, nämligen i uppmaningen till före
ningarna att prioritera kvinnor till ledarutbildning.75 

Målsättning 
I handlingsprogrammet förs ingen diskussion om begreppet idrott eller om inne
hållet i den kvinnliga idrotten. Därmed finns inte heller några förslag till åtgärder 
för att förändra idrottens innehåll. En utgångspunkt synes ha varit att idrottsrörel
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sen kan erbjuda kvinnor den idrott de vill ha. Det väsentliga är att utbudet till 
kvinnorna ges på samma villkor som till männen.76 

Någon entydig målsättning med satsningen på kvinnlig idrott framgår inte. 
Handlingsprogrammets namn "Idrott tillsammans - på samma villkor" innehåller i 
sig två mål, dels idrott tillsammans för kvinnor och män, flickor och pojkar, dels 
idrott på samma villkor. Av kommentarer till handlingsprogrammet och andra of
ficiella dokument77 där arbetet för kvinnlig idrott kommenteras framkommer ett 
tredje mål - nämligen att man vill försöka rekrytera fler kvinnor till idrotten. 

Idrott tillsammans var vid denna tid ett av RF:s motton och syftade inte bara på 
idrott tillsammans för båda könen utan också på idrott tillsammans för barn och 
föräldrar. 

Riksidrottsförbundet har därför startat en satsning under temat "Idrott tillsam
mans". Syftet är i första hand att få flera föräldrar att intressera sig för barnens fri
tid samt att förbättra förståelsen mellan föräldrar och etablerade idrottsledare. Dess
utom hoppas RF på fler ledare till olika uppdrag, ökad kunskap om föreningarnas 
verksamhet bland passiva föräldrar, flera som motionerar och flera kvinnor och 
flickor som engagerar sig i föreningarnas verksamhet?^ 

Nedanstående citat belyser målen om "samma villkor" (underförstått som den 
manliga idrotten) respektive målet att få "fler kvinnor till idrotten". 

Riksidrottsstyrelseordföranden, Karl Frithiofson, vid riksidrottsmötet, 1977: 

... ytterst angelägen fråga för svensk idrottsrörelse, dvs hur vi skall kunna aktivera 
och få in fler kvinnor i idrottsutövning och i gemensamt ansvarstagande för våra 
angelägenheter79 

Ur "Kvinnan - vår ledarreserv", en rapport från RF:s utbildningssektion, som före
gick handlingsprogrammet: 

Vi vill föreslå RS följande mål för rekrytering och utbildning av kvinnliga ledare: 
Inom fem år skall antalet kvinnliga idrottsledare procentuellt vara lika stort som 
antalet kvinnliga idrottsutövare 

Ur handlingsprogrammet: 

... Det är vår förhoppning att dessa åtgärder skall vara tidsbegränsade till tre år och 
att läget därefter skall ha utjämnats så att satsningarna på idrott automatiskt kom
mer att innebära satsning på idrott på samma villkor för kvinnor och mänß1 

Ur Idrott 80 - förslag till idrottens handlingsprogram på 80-talet: 

Den svenska idrotten bör på sikt omfatta lika många kvinnor som män. Idrotten 
skall också bedrivas på samma villkor. Det gäller såväl aktiva som idrottsledare 
och funktionärer,82 
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I den enkät som jag tillställde samtliga SF och DF, i samband med genomförandet 
av utvärderingen, fanns en fråga om målet med respektive förbunds satsning på 
kvinnlig idrott. De helt dominerande svaren var att målet var att få fler utövare och 
ledare respektive att man ville åstadkomma lika villkor för män och kvinnor. Av 
drygt hundratalet svarsalternativ utgjordes endast fyra av mål som avsåg förändring 
av själva idrotten, som t ex "breddning av idrottsverksamheten" eller "nytt innehåll 
i idrotten". 

Särskild ekonomisk satsning 
I enlighet med riksidrottsmötets rekommendationer beslöt riksidrottsstyrelsen att 
anslå särskilda medel för satsning på kvinnlig idrott under den aktuella treårsperio
den.83 Inför varje nytt verksamhetsår inbjöds specialförbunden att ansöka om me
del.84 Ansökan inkom från ett fyrtiotal förbund varje år. De förbund som inte 
deltog var främst företrädare för de s k kraftsporterna, som t ex boxning och 
tyngdlyftning, samt för vissa motorsporter. 

Totalt fördelades 3, 6 miljoner kronor till 217 försöksprojekt.85 Drygt en 
tredjedel av medlen fördelades till projekt som syftade till att förbättra befintliga 
utövares idrottsliga standard och ge dem fler möjligheter till idrottsutövande.86 

Projektbeskrivningarna visar att man med dessa projekt ville försöka åstadkomma 
"lika villkor" för de kvinnliga utövarna. De aktiviteter, som genomfördes kan 
således betraktas som ordinarie verksamhet för specialförbunden, med den skillna
den att de dittills ofta begränsats till ett mindre antal kvinnliga utövare eller ge
nomförts under sämre ekonomiska villkor för kvinnor än för manliga utövare. I 
samband med medelsfördelningen det andra och tredje året gjorde RS en medveten 
begränsning av satsningen på dessa s k elitprojekt. Ledar- och utbildningsprojekt 
var flest till antalet, nämligen 63 stycken. Inom denna åtgärdskategori kan man 
finna en stor variation av försöksprojekt. Ett flertal förbund satsade på särskilda 
"nybörjarkurser" för kvinnlig ledare. Några förbund försökte med individuella sats
ningar på några ledare, främst på central nivå, genom personlig uppföljning. Här 
ingår också olika försök att finna nya former för såväl ledarrekrytering som ledar
utbildning. 

Inom ramen för utvärderingen genomfördes en enkätstudie under två på varandra 
följande år bland kvinnor, som deltagit i sådana särskilda kurser för kvinnliga 
idrottsledare, som anordnats med medel från RS.87 Av denna studie kan utläsas att 
drygt var fjärde kvinna erbjöds nya uppdrag av sin förening efter genomgången ut
bildning, medan i nära hälften av fallen detta faktum inte alls uppmärksammades. 
På frågan om vilka metoder som är lämpliga för att få fler kvinnliga ledare till 
idrotten anges "öka kvinnors självförtroende" och "fler kurser för fler kvinnliga le
dare" som de lämpligaste metoderna. 

Övriga åtgärder 
Under treårsperioden var kvinnlig idrott även föremål för andra särskilda åtgärder 
inom specialförbunden. För dessa ändamål hade två av tre förbund inrättat ett sär
skilt organ - arbetsgrupp, kommitté eller kontaktperson. Vanligast var även här 
olika former av ledarutbildningsåtgärder. Ett tiotal förbund initierade frågor om 
kvinnlig idrott i internationella sammanhang och lika många vidtog särskilda åt
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gärder för att bearbeta massmedia för att söka åstadkomma förändring av dess be
vakning av kvinnlig idrott. 

Inom distriktsförbunden vidtogs också under denna period olika åtgärder för 
kvinnlig idrott.88 Även deras arbete dominerades av utbildningsinsatser. Vidare ge
nomförde DF:en ett antal konferenser med kvinnlig idrott som tema. I vissa dis
trikt gjordes en särskild ekonomisk satsning, på regional nivå, på likartat sätt som 
riksidrottsförbundet på central nivå. 

Förbundens erfarenheter 
Special- och distriktsförbunden tillfrågades, i den tidigare nämnda enkäten, om sina 
positiva respektive negativa erfarenheter av arbetet med kvinnlig idrott. Mest 
positivt synes tillskottet av nya utövare och ledare vara tillsammans med det be
mötande som budskapet i sig och själva arbetet fått. Samtidigt finns här de mest 
negativa erfarenheterna. Förbunden uppger bl a att de fått dålig respons, inom 
idrottens olika organ, för sitt arbete och att man "upptäckt att den traditionella 
könsrollen fortfarande spelar stor roll i idrotts-Sverige" eller att "intresset för 
kvinnofrågan endast finns på ytan".89 

Ett sätt att mäta effekterna av handlingsprogrammet och de särskilda åtgärderna 
för kvinnlig idrott är att studera vilka förändringar som skett inom den kvinnliga 
idrotten under perioden. Nedan följer en beskrivning av de tydligaste förändring
arna. Sambandet mellan åtgärder och förändringar diskuteras avslutningsvis i detta 
kapitel. 

En analys av uppgifterna i RF:s medlemsregister visar att andelen kvinnliga 
medlemmar ökade under treårsperioden från 35 till 36 procent.90 I faktiskt antal 
ökade männen mer än kvinnorna. Av den totala medlemsökningen svarade kvinnor
na för 45 procent. Kvinnorna ökade dock procentuellt mer än männen - drygt tio 
procent mot männens knappa sju procent. Under perioden fick kvinnor tillträde till 
flera nya tävlingsidrotter och ett utökat antal grenar på tävlingsprogrammen - täv
lingsidrotter och grenar som tidigare varit förbehållna männen. Vidare inrättades 
flera tävlingsklasser och divisioner. I de specialförbund där tävlingsverksamheten 
uppges ha ökat i omfattning, anger ett tiotal att den ökat mer bland kvinnor än 
bland män. Drygt hälften av de förbund, som svarat, anger att deras kvinnliga 
landslag hade högre internationell standard år 1980 än 1977. Flera förbund uppger 
att de upplevt en breddning av sin verksamhet i större omfattning bland kvinnor än 
bland män.91 

Sammanfattning - handlingsprogrammet 
Handlingsprogrammets förslag till åtgärder anammades i stor utsträckning av spe
cial« och distriktsförbunden. De tre åren kom således på central nivå att karaktäri
seras av ett officiellt arbete för kvinnlig idrott. Under perioden kom fler kvinnor att 
bli medlemmar i den organiserade idrottsrörelsen som utövare och ledare. Vidare 
synes idrott för kvinnor ha breddats och kvinnor ha fått tillträde till fler av män
nens tävlingsidrotter och grenar. 
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Åren 1981 - 1984 
Vid riksidrottsmötet år 1981 lämnades en rapport baserad på utvärderingen av den år 
1977 beslutade särskilda satsningen på kvinnlig idrott. Rapporten föranledde endast 
några få kommentarer under mötet. Med bl a utvärderingen som grund föreslog 
riksidrottsstyrelsen att mötet skulle ställa sig bakom dels ett nytt åtgärdsprogram 
för kvinnlig idrott dels en ekonomisk särskild satsning under ytterligare en treårs
period. Det blev också mötets beslut.92 Även denna periods ekonomiska satsning 
mötte stort gensvar från specialförbunden. I stort sett alla förbund fick medel till 
ett eller flera försöksprojekt.93 

Även riksdag och regering uppmanade under denna period RF att särskilt beakta 
den kvinnliga idrotten. I samband med 75-årsjubiléet år 1978 uppvaktade regeringen 
RF med en gåva på en miljon kronor, som var avsedd att stimulera förbundets ut
bildningsverksamhet, varvid riksidrottsstyrelsen uppmanades att särskilt främja ut
bildning och rekrytering av kvinnliga ledare.941 anvisningarna till användandet av 
det årliga statsanslaget har riksdagen sedan år 1982 angivit att kvinnoidrotten sär
skilt skall beaktas.9^ 

Samtidigt med arbetet för att få förslagen i handlingsprogrammet och de många 
försöksprojekten genomförda, initierades inom RF under år 1980 ett delvis nytt ar
betssätt och innehåll för arbetet med kvinnlig idrott. Det gick under benämningen 
"Kvinnoidrottens nya giv". Inledningsvis var "Kvinnoidrottens nya giv" snarast en 
marknadsföringskampanj, som till stor del utformades av en från RF fristående 
konsult.96 Kampanjen fick stort genomslag i massmedia. Arbetssättet mötte dock 
en del kritik, både internt och externt.97 

Det är svårt att finna en entydig målsättning med kampanjen. I den PM som 
utgjorde stommen för kampanjen anges två mål - dels skulle kvinnoidrotten, ge
nom att undvika konfrontation med den manliga idrotten, i sina aktioner förstärka 
idrotten i stort dels skulle man att arbeta för ökat samhällsstöd för idrotten totalt 
och därmed för kvinnoidrotten.98 I RF:s egna skrivningar berörs inte särskilt 
kvinnoidrottens möjlighet att påverka idrotten i stort. Några citat nedan får belysa 
RF:s sätt att beskriva målsättningen. 

Målsättningen med projektet är 
- att utveckla samarbetet med myndigheter och organisationer som t ex SÖ, Hem 

och Skola m fl och därmed få till stånd ett aktivare engagemang i kvinnoidrot
tens utveckling, 

- att aktivera fritidssysselsättningarna mellan barn och föräldrar samt 
- att stötta utvecklingen av idrotten i Sverige genom att påverka den unga upp

växande kvinnans ideal vad gäller inställning till idrott99 

Målsättningen var att väcka uppmärksamhet och få igång en debatt om kvinno
idrotten i idrottens egna led och i samhället i övrigt 

Grundtanken är att jobba långsiktigt för att få folk att se det lika självklart att 
flickor/kvinnor idrottar som att pojkarfmän gör det.101 

"Kvinnoidrottens nya giv" övergick under år 1981 i ett antal mer konkreta projekt, 
bl a en utredning om utnyttjandet av kommunala lokaler och ett förslag till föräld-
ra-barn-verksamhet i anslutning till skolklassen.102 
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Internt inom RF kom man alltmer under 1980-talets början att tala om integrer
ing av kvinnoidrotten. Med detta synes man främst ha menat en organisatorisk in
tegrering av det interna arbetet för kvinnlig idrott.103 Vid 1983 års riksidrottsmöte 
antogs en ny stadga, där begreppet jämställdhet nämns för första gången. "Varje 
till RF ansluten idrottsorganisation skall verka för att styrelsen, valberedningen, 
kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan 
kvinnor och män nås."104 På hösten 1984 ändrades också namnet på Riksidrotts
förbundets Arbetsgrupp för kvinnlig idrott till "Arbetsgruppen för jämställd 
idrott".105 Den officiella målsättningen synes dock inte ha ändrats. Av årsberättel
ser och petitor framgår att målet med arbetet med kvinnlig idrott/jämställd idrott är 
"idrott tillsammans - på lika villkor" och att öka kvinnors deltagande i idrotts
rörelsen både som aktiva och ledare.106 

Av interna dokument från RF:s arbetsgrupp, som t ex personlig skriftväxling 
mellan ledamöterna och mellan enskilda ledamöter i arbetsgruppen och ledamöter i 
riksidrottsstyrelsen, kan man ana att arbetet för kvinnoidrotten, under 1980-talet, 
inte varit problemfritt. I flera fall har arbetsgruppens förslag till åtgärder kritiserats 
eller tillbakavisats av styrelsen.107 

Vid tidpunkten för denna studies avslutning kan man också se att åsikter om att 
kvinnoidrotten skulle kunna stå för något kvalitativt nytt inom idrottsrörelsen 
börjar framföras både officiellt och inofficiellt.108 

Sammanfattande diskussion 
Jag har här beskrivit hur frågor om idrott för kvinnor hanterats inom Riksidrotts
förbundet under åren 1903 - 1984. Beskrivningen avser främst den centrala 
ledningens förhållningssätt till kvinnor och idrott, det jag benämner 
idrottsuppfattning och kvinnosyn. Härav framgår tydligt att kvinnors involvering 
helt och hållet skett och fortfarande sker på männens villkor. 

Riksidrottsförbundets förhållningssätt till kvinnor och idrott sammanfattas här i 
tre tidsperioder, som kan karaktäriseras på följande sätt: 

Period 1, åren 1903-1945. En period som kan karaktäriseras som könsåtskill-
nadsperioden. Mest påtagligt är de få spår kvinnorna samt frågor om idrott för 
kvinnor satt i idrottsdebatten under denna period. Kvinnans möjligheter och rättig
heter att utöva idrott diskuteras endast vid ett fåtal tillfällen. Vid dessa tillfällen 
tycks man ha varit mycket tveksam till kvinnors inträde i den av männen upp
byggda och dominerade idrottsvärlden. Under tiden fram till och med andra världs
kriget fanns kvinnor nästan inte alls i beslutande ställning. Männen i maktpo
sition, dvs ledamöter i överstyrelsen och förvaltningsutskottet, synes ha haft den 
föreställningen att kvinnor inte skall ägna sig åt tävlingsidrott eller idrott som 
kräver styrka och kondition. Spänst, skönhet och välbefinnande skulle karaktäri
sera den kvinnliga idrotten. Utvecklingen av den kvinnliga idrotten, främst täv
lingsidrotten, torde därför ha skett inte tack vare, utan trots inställningen hos före
trädarna för den organiserade idrottsrörelsen. 

Period 2, åren 1945-1970. En period som kan benämnas uppbyggnadsfasen. 
Under denna period kan man för första gången notera en diskussion om kvinnans 
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ställning inom idrottsrörelsen. Frågan aktualiseras därför att kvinnorna anses ut
göra en så liten andel av det totala medlemsantalet. Konferenser med kvinnlig 
idrott som tema arrangeras och kvinnliga kommittéer inrättas såväl centralt som 
regionalt. Kvinnans ställning i de beslutande organen uppmärksammas också under 
denna period. I den officiella debatten och i riksidrottsstyrelsen kan man inte märka 
något av den tidigare uttalade tveksamheten till kvinnlig idrottsutövning, vare sig i 
tävlingsform eller vad avser val av gren. Kvinnoidrottsfrågorna behandlades dock 
sparsamt även under denna period vid riksidrottsstyrelsens sammanträden. 

Period 3,1970- och 1980-talen. En period som kan benämnas integrationsfasen. 
1970-talet inleddes med att de under den föregående 25-årsperioden inrättade 
kommittéerna för kvinnlig idrott avskaffades. Riktlinjerna i den statliga utred
ningen "Idrott åt alla" och en konsulent för kvinnlig idrott skulle, trodde man, vara 
tillräckligt för att främja den kvinnliga idrottens utveckling inom idrottsrörelsen. 
Kommittéerna för kvinnlig idrott återuppstod dock snart i nya skepnader, då beho
vet av särskilda åtgärder för kvinnorna visade sig kvarstå. Det tycks dock som om 
de som återupptog arbetet med kvinnlig idrott under 1970-talet inte såg sitt enga
gemang som en fortsättning på det arbete, som bedrevs under 1950- och 1960-talen 
i dåvarande damkommitténs regi. Det mest påtagliga resultatet av det arbete som 
bedrevs under 1970-talet var riksidrottsmötets beslut år 1977 att anta ett hand
lingsprogram för kvinnlig idrott och avsättandet av särskilda medel för satsning på 
kvinnlig idrott. Under dennna period behandlades kvinnoidrottens omfattning och 
den kvinnliga ledarens ställning officiellt bl a vid riksidrottsmöten och i RF:s pe-
titor till riksdagen. I och med att ett handlingprogram fastställdes och att särskilda 
medel avsattes kom senare delen av 1970-talet att karaktäriseras av ett officiellt ar
bete med kvinnlig idrott. 

I början av 1980-talet kom begreppet jämställdhet alltmer till användning offi
ciellt. Samtidigt kan man ana ett visst motstånd mot arbetet för kvinnlig idrott 
hos företrädarna för den etablerade idrotten. 

Jag har här begränsat mig till att belysa hur kvinnofrågan har behandlats offi
ciellt inom riksidrottsförbundet. Jag har därmed inte kunnat beskriva kvinnoidrot
tens utveckling i sin helhet, utan koncentrerat mig på den formella behandlingen 
inom den organiserade idrottsrörelsens överordnade centrala organ. 

En jämförelse med den av Qvist presenterade periodiseringen av kvinnohistorien 
visar att den period han benämner emancipationsepoken, dvs tiden fram till 1920-
talet inte var så framträdande inom idrottsrörelsen som i samhället i övrigt.109 

Först efter 1945 kan noteras någon påtaglig förändring i idrottsrörelsens 
förhållningssätt till idrott för kvinnor, på likartat sätt som i samhället i övrigt. 
Tidpunkten för det ökade intresset för kvinnorna inom idrottsrörelsen sammanfaller 
således med de goda förutsättningarna för kvinnorna på arbetsmarknaden. Högkon
junktur och behov av arbetskraft ledde till att kvinnan kom ut på arbetsmarknaden. 
Detta var sannolikt en förutsättning för idrottsrörelsens uppvaknande intresse och 
strävan att få kvinnor mer engagerade i sin verksamhet. 

Min undersökning visar inte på några avgörande skillnader inom idrottsrörelsen 
mellan 1950- och 1960-talen, vad avser arbetet med kvinnoidrotten. Den totala om
läggningen av kvinnopolitiken, som Qvist menar karaktäriserar 1960-talet, har så
ledes inte någon motsvarighet i mina resultat. En sådan förändring inträffade inom 
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idrottsrörelsen först under 1970-talet. När riksidrottsmötet år 1977 antog ett hand
lingsprogram för kvinnlig idrott skrev man ett nytt stycke i kvinnoidrottens 
historia. Beslutet och mötesdeltagarnas övervägande positiva inställning var knap
past överraskande vare sig sett i ett samhälleligt eller idrottsligt perspektiv. 1970-
talet präglades av ett intensivt officiellt jämställdhetsarbete inom många samhälls
sektorer, både nationellt och internationellt. Detta officiella jämställdhetsarbete 
gick hand i hand med kvinnans ökade engagemang på arbetsmarknaden. Männis
kors uttalade positiva inställning, eller kanske hellre att den negativa inställningen 
nu var outtalad, gjorde det möjligt att få lagar och handlingsprogram fastställda och 
andra åtgärder vidtagna för ökad jämställdhet mellan könen. 

Denna påvisade utveckling inom idrotten kan också förstås utifrån Rolf Pål-
brants teorier om att en av idrottens funktioner är att fungera som "sammanhåll
ande länk i ett föränderligt samhälle". Samhällsutvecklingen vad avser kvinnopoli
tik och kvinnors situation, ledde till att det var naturligt att även idrottsrörelsen 
under 1970-talet skulle intensifiera sitt arbete för ökad rättvisa mellan könen.110 

De cirka två miljoner svenskar som är medlemmar i någon idrottsförening hade 
självfallet inte kunnat undgå att uppmärksammas på eller engageras i jämställd
hetsfrågor. Det var då naturligt att tillämpa nyvunna kunskaper och idéer inom alla 
områden där man verkade. Detta har säkerligen bidragit till en förändrad syn på 
kvinnan även inom idrotten. Med ökat kvinnligt intåg på arbetsmarknaden, ökade 
även kvinnors behov av kompensatoriska åtgärder för monotont och ensidigt arbe
te, som ofta medför fysisk inaktivitet, dvs idrottens "kompensatoriska funktion" 
kom att gälla även kvinnor.111 

I handlingsprogrammet från år 1977 används inte begreppet jämställdhet mellan 
män och kvinnor. Vid en jämförelse mellan riksidrottsförbundets handlingspro
gram för kvinnlig idrott och jämställdhetskommitténs förslag till nationell hand
lingsplan för jämställdhet, finner man dock flera likheter.112 Med utgångspunkt 
från en beskrivning av nuläge och analys av hinder för jämställdhet, ges där förslag 
till åtgärder under nio huvudrubriker, av vilka flera även finns med i RF:s hand
lingsprogram, t ex "Organisation", "Representation" och "Utbildning". 

I förslaget till lag om jämställdhet i arbetslivet sammanfattas syftet med lagför
slaget sålunda: 

Lagförslaget åsyftar dels att kvinnor och män skall behandlas lika i fråga om an
ställning, arbetsvillkor och utveckling i arbetet, dels att på varje arbetsplats 
stimulera till en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män inom varje 
typ av arbete och inom varje kategori av arbetstagare.113 

En tillämpning av lagen inom idrottsrörelsen skulle innebära dels lika villkor dels 
lika många män och kvinnor inom olika verksamhetsområden och på olika nivåer 
inom idrottsrörelsen. De målsättningar som kan utläsas och tolkas av handlings
programmet och kommentarer till detta och förbundens enkätsvar stämmer således 
väl överens med intentionerna i lagen om jämställdhet. 

En analys av handlingsprogrammet med utgångspunkt från Inga Wernerssons 
definition av jämställdhetsbegreppet visar också att RF:s handlingsprogram kan 
sägas syfta till jämställdhet mellan könen, dvs till en rättvis fördelning av inom 
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samhället eller en enskild institution tillgängliga resurser och belöningar.114 De 
olika förslagen till åtgärder i handlingsprogrammet skulle sålunda kunna inrymmas 
under de fyra komponenterna i Wernerssons definition - makt, materiella till
gångar, kompetens och socialt värde. 

I ett jämställt samhälle skulle makten fördelas så att kvinnor, i samma utsträc
kning som män, garanteras kontroll över det egna livet och den egna situationen 
samt inflytande, auktoritet och möjlighet att fatta beslut med implikationer för 
större grupper av människor eller för samhället som helhet. Det skulle för idrotts
rörelsen innebära att fler kvinnor skulle få plats i styrelser och kommittéer. I det 
jämställda samhället skulle, enligt Wernersson, de materiella tillgångarna fördelas 
rättvist mellan könen. Inom idrotten skulle det innebära att t ex de ekonomiska 
resurserna och lokalresurserna skulle fördelas oberoende av kön. Den tredje kom
ponenten i jämställdhetsbegreppet - kompetensen - är nära kopplat till utbildning. 
Wernersson menar att såväl allmänutbildningen som specialistutbildningen bör 
fördelas rättvist mellan könen. För idrottens del skulle det t ex innebära dels att fler 
kvinnor generellt borde beredas plats inom ledarutbildningen dels att kvinnorna i 
större utsträckning än hittills bör få del av högre tränarutbildning. Det sociala vär
det är den fjärde resursen, som bör fördelas rättvist i ett jämställt samhälle. Det 
innebär att typiska kvinno- och mansområden bör värderas lika för att idrottsrörel
sen skall anses karaktäriseras av jämställdhet. Wernersson avslutar sin analys av 
jämställdhetsbegreppet med att påpeka att det blir en politisk-ideologisk fråga hur 
den rättvisa fördelningen av resurserna skall göras. 

Fr o m år 1984 kom Riksidrottsförbundets arbete med kvinnoidrott att officellt 
rubriceras jämställdhet. Denna förändring i språkbruk, kom att medföra att man 
osynliggjorde vad det egentligen handlade om, nämligen om kvinnornas situation 
inom idrotten. Begreppet jämställdhet upplevs sannolikt inte heller som så ho
tande, då det explicit inte inrymmer t ex frågan om fördelningen av resurserna in
om idrotten, särskilt inte fördelningen av makten, på det sätt som Wernerssons de
finition gör. Begreppet jämställdhet kan snarare ge sken av att det endast handlar 
om att kvinnorna skall nå upp till en högre nivå utan att detta skall påverka män
nens positioner. / realiteten innebär det att om kvinnor skall kunna beredas plats i 
maktpositioner, måste män stiga åt sidan. 

Mot bakgrund av sambandet mellan idrottens kvinnohistoria och den allmänna 
kvinnohistorien är det sannolikt så att de förändringar som skett inom 
kvinnoidrotten efter antagandet av handlingsprogrammet, mer är ett resultat av den 
allmänna samhällsutvecklingen än av genomförd försöksverksamhet och vidtagna 
åtgärder. Påtaglig är emellertid den eftersläpning, som karaktäriserar utvecklingen 
inom idrottsrörelsen i jämförelse med den generella kvinnohistorien. 

Rera faktorer inom idrottsrörelsen gjorde det också möjligt att få handlingspro
grammet antaget av idrottsriksdagen. En omorganisation av Riksidrottförbundet, 
ett ökat samhällsstöd och en tjänst för kvinnlig idrott blev bl a resultaten av den 
statliga idrottsutredningen "Idrott åt alla", liksom en klarare markering av samhäl
lets förväntningar på idrottsrörelsen. Under 1980-talet accentuerades detta ytterlig
are genom de anvisningar om särskild satsning på bl a kvinnlig idrott som åtföljt 
den årliga tilldelningen av statliga medel. 
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Det är dock svårt att mäta och få en uppfattning om i vilken utsträckning med
lemmarna inom idrottsrörelsen i realiteten stått bakom det av idrottsriksdagen an
tagna handlingsprogrammet och arbetet för kvinnlig idrott. Bildandet av kommit
téer för kvinnlig idrott, utarbetande av handlingsprogram och genomförande av 
konferenser är allt exempel på officiellt arbete som i egentlig mening ej behöver 
påverka idrottsverksamhetens nuvarande inriktning och omfattning. Genom att 
överlåta frågor om kvinnlig idrott till speciella kommittéer och arbetsgrupper har 
männen i styrelserna även fortsättningsvis kunnat koncentrera sig på den manliga 
idrotten. Något öppet motstånd behövde då inte visas och inte heller behövde man 
yppa de egna föreställningarna om kvinnlig idrott. 

Det är alltså en relativt konfliktfri bild som här redovisats. Inom idrotten finns 
ingen "kvinnorörelse" i den bemärkelsen att den fungerar som utomstående på
tryckningsgrupp, utan den är fast knuten till den organiserade idrottsrörelsen och 
dess högsta beslutande organ. Det är således dessa kvinnors arbete för kvinnlig 
idrott, som jag studerat. Idrottskvinnornas arbete, deras strävanden och engagemang 
i föreningarna, där den idrottsliga verksamheten pågår, framkommer i huvudsak 
indirekt i denna studie, dvs i den mån den kunnat påverka centrala beslutsfattare. 

De mål som RF: s eget organ för utveckling av kvinnlig idrott satt upp och i 
vissa fall fått stöd för t ex vid antagandet av handlingsprogrammet, kan knappast 
ha upplevts som hotande. Huvudskälet till detta tror jag är att idrottens nuvarande 
utformning och inriktning inte satts ifråga. I fokus har i stället stått ett kvantita
tivt mål. Fler kvinnliga ledare var utgångspunkten för 1970-talets arbete för 
kvinnlig idrott. Kvinnan skulle kunna lösa idrottsrörelsens problem med brist på 
ledare. Detta kan ses analogt med samhällets strävan att lösa arbetsmarknadens be
hov av mer arbetskraft med hjälp av kvinnorna, och torde därför snarare ha setts 
som en möjlighet än ett hot. 

Fler kvinnliga utövare torde inte heller ha betraktats som ett hot, då denna am
bition åtföljts av äskanden om mer samhälleliga resurser. Fler kvinnor skulle så
ledes inte innebära sämre tillgång på resurser för den redan etablerade manliga 
idrotten. Samma synsätt torde ligga bakom strävan om samma villkor för män och 
kvinnor. Nya resurser skulle lösa detta problem. Även ambitionen om idrott till
sammans - kvinnor och män, flickor och pojkar - torde vara oantastlig. Kvinnors 
involvering i idrott skulle befrämja idrotten som familjeaktivitet. Ett synsätt som 
bygger på en traditionell kvinnosyn, där kvinnors aktiviteter kopplas samman med 
barnens. 

Vid t idpunkten för denna studies slut har jag kunnat notera ett visst motstånd 
mot det arbete, som utförts av företrädarna för kvinnlig idrott. Detta torde förklaras 
av att männen inom den etablerade idrotten nu börjat se kvinnorna som ett hot dels 
mot idrotten i sig dels mot tillgången på resurser. Jag kan således identifiera både 
en ideologi- och en resurskonflikt. De senaste årens arbete för kvinnlig idrott an
tyder att företrädarna för kvinnoidrottsarbetet i vissa fall har en annan syn på idrott 
än den etablerade idrottens företrädare - att en förändring av idrotten är en nödvändig 
förutsättning för kvinnors involvering i idrott men också att fler kvinnor inne i 
idrotten medför nya dimensioner till idrotten. Särartsideologin börjar avspegla sig 
även inom idrottsrörelsen, om än en bit in på 1980-talet - att jämföras med Qvists 
beskrivning av sent 1970-tal. 
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En viktig slutsats av den här presenterade studien blir således frågan om idrotts
rörelsen målsättning och syften med arbetet för kvinnlig idrott eller för jämställd 
idrott, som det nu benämns. Är syftet att kvinnorna skall få tillträde till den tradi-
tonella manliga idrotten på männens villkor? Eller vill idrottsrörelsen genom 
kvinnors deltagande förändra det idrottsliga utbudet och organisationen - få en ny 
idrott? Då infinner sig också frågan om hur en ny id rott skall se ut? Jag tror, i 
likhet med de norska kvinnoforskarna Brekke & Haukaa, inte det är möjligt för den 
som vill verka för frigörelse från något, att med bestämdhet säga vad man vill fri
göras till.115 Jag tror dock att fortsatt forskning kan sprida ljus över kvinnors 
villkor inom idrottsrörelsen. Sådan kunskap är oundgänglig för den som strävar 
mot frigörelse. 

Specialförbunden, är de förbund som organiserar och administrerar den operativa 
idrottsliga verksamheten inom idrottsrörelsen. Studium av kvinnosynen och 
idrottsuppfattningen samt av idrottens praktik inom några specialförbund, som ur 
ett kvinnoperspektiv har centralt intrese, blir därför en naturlig fortsättning och 
fördjupning av den här presenterade studien. 
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Kapitel 4 

Gymnastikförbundet - kvinnor 
och gymnastik 

Bakgrund 
Den svenska idrottsrörelsen har sina rötter i linggymnastiken och i den utlandsin-
spirerade tävlingsidrotten. Kring sekelskiftet kulminerade motsättningarna mellan 
företrädarna för dessa båda inriktningar - motsättningar som avsåg både hur idrott 
skulle utföras och synen på tävlingens effekter. Tävlingsidrottens företrädare gick 
segrande ur striden. 

När Sveriges Riksidrottsförbund bildades år 1903 - den organisation som än i 
dag är den samlande riksorganisationen för svensk idrottsrörelse - kom gymnastik 
att jämställas med varje annan tävlingsidrott. I dag finns inom RF ett 60-tal spe
cialidrottsförbund, av vilka samtliga, förutom Svenska Gymnastikförbundet 
(SvGF), i huvudsak bedriver tävlingsidrott.1 

I dag är var tredje medlem i en svensk idrottsförening en kvinna. Kvinnorna 
återfinns dock i ett relativt begränsat antal idrotter och till en tredjedel inom 
gymnastiken - gymnastiken som i sin verksamhetsform kraftigast avviker från den 
övriga idrottsrörelsen genom det ringa inslaget av tävlingsidrott.2 

Att studera Gymnastikförbundet och dess förhållningssätt till kvinnor och idrott 
har tre motiv. Det första är att Gymnastikförbundet har till stora delar annorlunda 
inriktning på sin verksamhet än andra specialförbund, vidare att Gymnastikförbun
det kvantitativt domineras av kvinnliga medlemmar samtidigt som det har det i 
särklass största antalet kvinnliga medlemmar i jämförelse med andra specialför
bund. 

Syfte 
Syftet med denna delstudie är att beskriva och analysera Svenska Gymnastikför
bundets diskussioner och beslut om kvinnor och gymnastik under gymnastikens 
framväxt från 1800-talets slut, via bildandet av förbundet år 1904, fram till 1984. 

De frågeställningar jag därvid vill belysa är: 

Vilken idrottsuppfattning har, under olika perioder, präglat Svenska Gymnastik
förbundets diskussioner och beslut om kvinnors deltagande i gymnastik? 
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Vilken kvinnosyn har, under olika perioder, präglat Svenska Gymnastikförbundets 
diskussioner och beslut om kvinnors deltagande i gymnastik? 
Hur har kvinnornas deltagande i gymnastik utvecklats kvantitativt? 
Hur ser kvinnliga ledare på förbunds- och föreningsnivå i dag på gymnastik för 
kvinnor respektive män? 
Studien skall också tjäna som vägledning för motsvarande studie av situationen 
inom Fotbollsförbundet. 

Begrepp 
I kapitlet används fyra begrepp, som det finns anledning att närmare definiera. 

Med gymnastik avses den verksamhet som bedrivs och bedrivits av svenska 
gymnastikföreningar. Studien har således avgränsats till att gälla enbart den frivil
liga gymnastiken, då det skulle föra för långt att också innefatta skolgymnasti
ken.3 Mellan dessa två former har självfallet funnits en ömsesidig påverkan. Detta 
behandlas dock inte i denna studie, annat än indirekt - dvs i den mån den gett utslag 
i SvGF:s officiella hållning gentemot kvinnor och deras gymnastikutövande. 

Begreppet idrott har i kapitlet två definitioner - en vid och en snäv. Generellt 
avser jag med idrott sådan verksamhet som bedrivs av föreningar anslutna till 
Sveriges Riksidrottsförbund, dvs även sådan verksamhet som bedrivs av föreningar 
anslutna till SvGF. I kapitlet görs en jämförelse mellan gymnastik och idrott. I 
det fallet begränsas definitionen till sådan verksamhet som bedrivs av andra RF-
anslutna föreningar än SvGF-föreningar. 

Med idrottsuppfattning avser jag, med utgångspunkt i den vidare definitionen av 
idrott, den inom SvGF rådande uppfattningen om hur dess föreningars verksamhet 
bör utformas och vad som bör karaktärisera den verksamheten. På samma sätt be
skrivs och analyseras några kvinnliga gymnastikledares idrottsuppfattning. 

I studien försöker jag vidare att kartlägga SvGF:s och några kvinnliga gymnas
tikledares kvinnosyn. Med kvinnosyn menar jag vad som anses karaktärisera det 
kvinnliga könet och vilka effekter det anses få för kvinnans involvering i gymnas
tik. 

Källor och metod 
Kapitlet består av tre delstudier: Svenska Gymnastikförbundets kvinnosyn och 
idrottsuppfattning 1904-1984. Kvinnogymnastikens kvantitativa utveckling samt 
några kvinnliga gymnastikledares idrottsuppfattning och kvinnosyn. 

Den första studien baseras i huvudsak på dokument utgivna av Svenska 
Gymnastikförbundet. Med detta avser jag protokoll, årsberättelser, s k jubileums
skrifter samt SvGF:s officiella organ. I källmaterialet har även ingått den årsbok 
som utgivits av Riksföreningen för Gymnastikens Främjande (Gymnastik
främjandet) - en organisation som bildats av SvGF för propaganda och ekonomiskt 
stöd. Härutöver baseras studien på tidigare utgiven litteratur och intervjuer med 
företrädare för Gymnastikförbundet. 

Vid den systematiska genomgången av de historiska dokumenten har jag inriktat 
mig på att försöka kartlägga den officiella synen på kvinnor och deras gymnastik
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utövande som varit förhärskande inom SvGF. Jag har vidare sökt efter information 
som kunnat visa SvGF:s idrottsuppfattning generellt och dess inställning i vissa 
avseenden, som jag vid studiernas början antog spelat stor roll för den kvinnliga 
gymnastikens framväxt och utveckling, som t ex SvGF:s inställning till täv
lingar. Under arbetets gång har dessutom framkommit sådana uppgifter, som gett 
mig anledning att fördjupa studierna inom områden, som inte ursprungligen ingick 
i det systematiska sökandet efter kvinnogymnastikens centrala områden. Detta 
motiverar bl a den relativt omfattande redogörelsen för den tidiga gymnastiken, re
presenterad av P H Ling samt dennes efterträdare och deras syn på gymnastik samt 
beskrivningen av Gymnastikförbundets organisatoriska framväxt. 

Jag gör således inga anspråk på att ge en heltäckande bild av SvGF:s historia. 
Det finns inga tidigare studier av den frivilliga gymnastikens historia,4 vilket 
medfört att jag varit tvungen att förlita mig i huvudsak till dokument upprättade 
inom SvGF och SvGF:s egen historiebeskrivning, såsom den framgår av t ex års
böcker och jubileumsskrifter.5 Vid studier av denna art kan viss osäkerhet råda om 
huruvida en framförd åsikt eller återgivandet av ett händelseförlopp skall ses som 
en organisations officiella hållning eller som den enskilde författarens. Här blir 
detta särskilt tydligt för perioden 1920-1950, då en stor del av SvGF:s dokument är 
författade av SvGF:s dåvarande generalsekreterare Agne Holmström. Det gäller t ex 
protokoll, Gymnastikfrämjandets årsbok och artiklar i SvGF:s officiella organ, för 
vilken denne var redaktör. Den beskrivning jag ger av SvGF:s idrottsuppfattning 
och kvinnosyn torde ändock vara tämligen säker. Holmström hade, i kraft av sin 
position men också av sin person, en stark ställning inom SvGF och stort inflyt
ande över dess verksamhet. De av honom, i SvGF:s namn, framförda uppfatt
ningen bekräftas av andra samtida källor. 

Den kvantitativa utvecklingen vad avser gymnaster och ledare beskrivs genom 
statistiska sammanställningar, som i sin helhet baseras på SvGF:s egna uppgifter. 

Den tredje delstudien - Kvinnliga gymnastikledares idrottsuppfattning och kvin
nosyn - utgörs av en intervjustudie. Sammantaget har tolv kvinnor intervjuats. 
Urvalet har följt två kriterier - jag ville ha representanter för dels den centrala och 
lokala nivån dels för de olika verksamhetsgrenarna inom gymnastiken. Två kvin
nor representerar den centrala nivån, varav en styrelseledamot och en tidigare sty
relseledamot. Tio var verksamma på föreningsnivå. Av ekonomiska och tids
mässiga skäl gjordes samtliga föreningsledarintervjuer med kvinnor i Umeå. Som 
framgår nedan är det svårt att dra skarpa gränser mellan de olika verksamhetsgre
narna inom gymnastiken. Det område inom vilket de intervjuade kvinnorna i hu
vudsak verkade utgjorde urvalsgrund. Fem av dem var ledare inom någon a v mo
tionsgymnastikens olika former, två inom individuell tävlingsgymnastik, två 
inom truppgymnastik samt en inom rytmisk sportgymnastik. 

Intervjustudien skall ses som ett komplement till huvudstudien. Frågeställ
ningarna har i huvudsak koncentrerats kring relationen manligt-kvinnligt inom 
gymnastiken. Motsvarande studie har även gjorts bland kvinnliga fotbollsledare. 

Intervjuerna genomfördes hemma hos intervjupersonerna eller på deras arbets
plats eller på annan av dem vald plats. Samtliga intervjuer bandades. De varade 
under 30-70 minuter och bestod av öppna frågor, som konsekvent följdes upp med 
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följdfrågor för att få både en beskrivning av situationen och intervjupersonernas 
egen syn på denna situation.6 

Svenska Gymnastikförbundets idrottsupp
fattning och kvinnosyn åren 1904 - 1984 
Svenska gymnastikförbundet i gammal och ny form 
Svenska Gymnastikförbundet fick sin nuvarande organisatoriska form den 27 no
vember 1904. Samma namn hade också den riksorganisation för svensk idrott, 
som bildades tretton år tidigare, år 1891. 

Målet för det år 1891 bildade Gymnastikförbundet, angavs vara "att genom enigt 
samarbete mellan landets gymnastik- och idrottsföreningar främja kroppsövningar 
och därigenom höja vårt folks fysiska och andliga kraft".7 Den granskning Lin
droth gjort av förbundets stadgar visar att gymnastiken dominerade över idrottsin
slaget. Förbundets huvudsakliga uppgift blev att anordna de periodiskt återkom
mande gymnastikfesterna. Förbundet blev aldrig särskilt stort eller starkt. Relativt 
snart kom det också till en uppgörelse mellan gymnastiken och idrotten.8 

Motståndarna till Gymnastikförbundet hade flera invändningar mot förbundets 
verksamhet och dess ledare Viktor Balck. Dels vände man sig mot den "militära 
slagsidan", som förbundet och Balck ansågs företräda, dels menade man att de "fria 
idrotterna" var ett självständigt helt, inte bara en tillämpning av gymnastiken.^ 

Motståndet kom främst från företrädare för fyra föreningar i Göteborg och dessa 
tog initiativet till bildandet av ett fristående idrottsförbund, vilket konstituerades 
1895 under namnet Svenska Idrottsförbundet. Förbundet tog initiativ till bl a ge
mensamma tävlingsbestämmelser och en enhetlig amatörstadga, som tillämpades i 
samband med förbundets mästerskapstävlingar, som anordnades from 1896 i 
flera grenar med friidrott i centrum.10 

Inte heller Svenska Idrottsförbundet växte till någon stor och stark organisation. 
En förskjutning från Göteborgs- till Stockholmsdominans skedde dock under de 
första åren. Förbundet blev i första hand till för de civila idrottsmännen. Idrottsför
bundet ansåg sig också motarbetat av Gymnastikförbundet.11 

Gymnastikförbundets motdrag blev att år 1897 vidga sina stadgar för att ge 
idrotten en jämställd position till gymnastiken. Förbundet utvidgade också sitt 
namn till Svenska Gymnastik- och Idrottsförbundet. I jämförelse med Idrottsför
bundet begränsade man idrott till allmän idrott, inkluderande brottning och fotboll. 
Dessutom hade man en vidare syn på amatörbegreppet, innebärande att militär i 
aktiv tjänst betraktades som amatör. Lindroth sammanfattar situationen med att 
konstatera att resultatet blev en djupgående idrottsorganisatorisk dualism, vilket i 
praktiken innebar bl a dubbla, årliga mästerskapstävlingar i fri idrott.12 

Dessa splittrade organisatoriska förhållanden kvarstod även några år efter sekel
skiftet. År 1902 arrangerades dock gemensamma mästerskapstävlingar. Arrange
manget föregicks av ett halvårs diskussioner om de praktiska frågorna. Idrottsför
bundet och dess företrädare var de drivande medan Gymnastikförbundet förhöll sig 
passivt.13 
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I samband med tävlingarna förhandlade de båda förbunden i organisationsfrågor. 
Resultatet blev en skrivelse vari hemställdes att en kommitté skulle tillsättas med 
representanter för Idrottsförbundet och Gymnastikförbundet. Kommittén skulle få i 
uppdrag att lämna förslag till omorganisering och sammanslutning av de tvenne 
idrottsförbunden till en organisation med underavdelningar för såväl gymnastik 
som särskilda idrottsgrenar. Lindroth menar att den något oklara, försiktiga formu
leringen måste betecknas som en seger för Idrottsförbundets linje,14 som innebar 
en ny, samlande riksorganisation för alla föreningar. Gymnastiken blev trots spe
ciellt omnämnande jämställd med en enskild idrottsgren.1^ 

Den 31 maj 1903 bildades Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riks
förbund - numera Sveriges Riksidrottsförbund (RF) - vars mål var ett enhetligt 
nationellt idrottsliv. Av det program som skissades framgick att förbundet skulle 
omfatta gymnastik och "de idrottsgrenar, vilka antingen icke kräva materiel av 
dyrbarare slag eller ock fordra gemensam materiel".16 En överstyrelse skulle leda 
förbundets verksamhet och den skulle utse sektionsstyrelser för de särskilda idrotts
grenarna 

Svenska Idrottsförbundet blev RF:s mäktigaste sektion, nämligen den för all
män idrott. Däremot kom inte det tidigare Gymnastikförbundet att överta gymnas
tiksektionen inom RF. Det nya Gymnastikförbundet kom att domineras av helt 
andra ledare.17 

Gymnastiksektionen omfattade i inledningsskedet både gymnastik och fäktning 
och hade då namnet Gymnastik- och fäktsektionen. Redan under det första verk
samhetsåret ändrades emellertid detta förhållande och den 27 november 1904 kons
tituerades det nuvarande Svenska Gymnastikförbundet, "som Riksförbundets ute
slutande för gymnastik arbetande sektion".18 

Lindroth menar i sin sammanfattande kommentar till det organisatoriska hän
delseförloppet att RF kan ses som en fortsättning på Svenska Idrottsförbundet, 
medan det av Balck ledda Gymnastik- och Idrottsförbundet inte gav RF dess profil. 
Utvecklingen menar han kan ses som en "dragkamp mellan gymnastik och idrott" 
(min kursivering) och att bildandet av RF innebar ett nederlag för gymnastiken.19 

Arvet efter Ling 
Inom SvGF betraktar man PH Ling som gymnastikens fader. Arvet från Ling har i 
hög grad präglat förbundets arbete både vad avser gymnastikutövandet, men också 
vad avser ambitionen att inom och utom landet föra Lings gymnastik vidare. 
Ungefär samtidigt med att det lingska gymnastiksystemet utvecklades i Sverige, 
växte i Tyskland fram den s k "Turnen" - ett gymnastiksystem där man lade ton
vikten vid redskapsgymnastik. Under många år fördes en kamp mellan företrädare 
för de två systemen, runt om i världen.20 

Citaten exemplifierar hur företrädare för Ling uppfattade Lings betydelse för 
SvGF under svensk gymnastiks framväxt och expansion. 

Det säger sig själv, att en oerhört viktig del av Svenska Gymnastikförbundets ar
bete måst nedläggas på den rena propagandan. Det gäller ju att omskapa gymnasti
ken från ett - som den tidigare varit - pedagogiskt uppfostringssystem för skolan 
och armén till att bliva ett regelbundet använt komplement i nutidsmänniskornas 
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dagliga liv, och även om man nu hunnit något framåt på den vägen så återstår dock 
ännu ofantligt mycket, innan svensk gymnastik verkligen blivit den hälsokälla för 
hela vårt folk, som PH Ling drömde om när han skapade densamma. Propaganda 
kommer därför allt framgent att förbliva en av förbundets allra mest betydande 
uppgifter,21 

Intet bättre pedagogiskt gymnastiksystem än det Ling grundat har ännu fram
lagts. Det tillfredsställer på ett alldeles överlägset sätt den långt efter Lings tid 
grundade utvecklingsläran och den fortsatta biologiska forskningens krav. Däri vi
sar sig geniet hos skaparen P H Ling?2 

Betydelsen av Ling för SvGF och svensk gymnastik minskade senare, åtminstone 
som det kan utläsas av officiella dokument. Så t ex tillskrivs Ling en blygsam roll 
i den frivilliga gymnastiken,vid tidpunkten för SvGF:s 50-årsjubileum, år 1954 23  

Lings namn har dock under hela 1900-talet funnits och finns fortfarande med vid 
benämning av olika typer av gymnastikfester och spel, som t ex "Lingveckor", 
"Lingiad" och "Lingdag". 

Vad karaktäriserade då Lings gymnastik?24 Lings grundläggande idé var att 
gymnastiken skulle vara vetenskapligt förankrad. Målet var en harmoniskt utbildad 
kropp. Detta mål skulle nås genom gymnastiska övningar som tillsammans skulle 
ha en helhetsverkan. Ling avvisade ensidiga övningar och sådana med ekvilibris-
tisk inriktning. För att nå dessa syften kom Lings anhängare att praktiskt utforma 
s k dagövningar, som innebar att ett antal rörelser i förväg sattes samman till ett 
schema som tillgodosåg hela kroppens utveckling. Varje rörelses specifika verkan 
på kroppen skulle fixeras. Idrottspedagogen Gudrun Hedberg säger i sin studie från 
1970-talets början, att enligt nutidens sätt att se på gymnastik utmärktes Lings 
gymnastik av ett stelt arbetssätt och en mycket långt gående uppdelning av rörels
erna.25 

Ling var initiativtagare till upprättandet av Kungl. Gymnastiska Centralinsti
tutet (GCI) år 1813 för utbildning av gymnastiklärare för skolan och armén. Han 
blev själv dess förste föreståndare. Det dröjde emellertid många år innan Ling i 
skrift redovisade något om hur undervisningen bedrevs vid GCI. Lings gymnas-
tiskt-litterära kvarlåtenskap blev knappast mer än fragment.26 Den som främst 
kom att i skrift utforma det Lingska gymnastiksystemet var sonen Hjalmar. 

Den lingska gymnastiken hade soldaterna som en primär målgrupp. Det regle
mente för soldaternas gymnastik som utkom 1866 har karaktäriserats som Lings 
förnämsta gymnastiska skrift.27 En majoritet av eleverna vid GCI under 1800-talet 
utgjordes också av officerare. Som ett andra område kan ses Lings påbörjade arbete 
för införandet av gymnastik i skolorna, vilket fullföljdes av sonen Hjalmar, vars 
förtjänst det anses vara att ha utformat den Lingska gymnastiken till ett pedago
giskt system. Den frivilliga gymnastiken kan ses som det tredje område, vilket 
hade det lingska systemet som bas. Det dröjde emellertid till 1800-talets senare 
hälft innan den frivilliga gymnastiken tog sin början. Sålunda bildades år 1869 den 
första bestående frivilliga gymnastikföreningen, Göteborgs Gymnastiksällskap.28 

100 år efter P H Lings bortgång, dvs år 1939, karaktäriserades den Lingska 
gymnastikens utveckling i Gymnastikfrämjandets årsskrift på följande sätt: 
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Under den Lingska gymnastikens första decennier ansågs det att den skulle få sin 
största betydelse genom att höja soldaternas värnkraft och allmänna prestations
förmåga. Under 1800-talets senare del övergick Ling gymnastiken till att allt mer 
framstå såsom ett pedagogiskt kroppsuppfostringssystem av stor betydelse för alla 
skolor. Under 1900-talets hittills förrunna decennier har dess betydelse som ett 
viktigt rekreationsmedel för den stora allmänheten alltmer poängterats. Det sista 
decenniet härför den Lingska gymnastiken i Lings eget land betytt ett genombrott 
såsom en frivillig folkrörelse för folkhälsans höjande 

Den frivilliga gymnastiken hade i begynnelsen en utpräglad elitinriktning och ut
övades av unga män, med den personliga färdigheten som mål. Kanske var det den 
höga prestationsnivån hos gymnasterna, som jämnade marken för spridning av 
Lings gymnastik internationellt. I hundraårskavalkaden över Ling beskrivs detta 
förhållande sålunda: 

Därigenom kommo de äldre frivilliga gymnasterna att utgöra en samling verkliga 
elitgymnaster som drevo sin kroppsutveckling och sina gymnastiska färdigheter så 
högt, att de svenska gymnastiktrupperna blevo utomordentliga bevis för det 
Lingska gymnastiksystemets förmåga att åstadkomma en harmonisk kroppsut
veckling i förening med en förvånande spänstighet. Det var med dessa 
praktgymnaster, som dåvarande löjtnant V.G. Balck på 1870-1880-talen gjorde 
uppvisningsfärder till kontinentens huvudstäder, som lade grunden till den Lingska 
gymnastikens världsrykte och lockade de utländska fackmännen i växande skaror att 
vid vårt Gymnastiska Centralinstitut närmare studera den Lingska gymnastiken. 
Och härigenom spreds så de Lingska idéerna ut till avlägsna länder, och många av 
de vid Gymnastiska Centralinstitutet utbildade svenska officerarna fìngo möjlig
heter att i olika länder utbreda den Lingska gymnastiken?® 

Den frivilliga gymnastikens övergång, eller snarare breddning, till motionsgym
nastik, som inleddes under 1910-talet medförde att gymnastiken dels nådde ut till 
fler kategorier utövare dels fick ett annat innehåll. Även motionsgymnastikens 
företrädare menade att det lingska gymnastiksystemet var grunden och att det var 
Lings arv man förde vidare.31 

De lingska principerna synes också ha ansetts så allmängiltiga att de kunnat tåla 
både nationell och internationell särprägel.32 

En av svensk gymnastiks förgrundsgestalter och mångårige styrelseledamoten 
under 1900-talets första decennier, J G Thulin, publicerade år 1930 en artikel med 
namnet "Tillämpning av P H Lings system i nutida svensk-lingsk gymnastik". 

Utgångspunkten för Thulins presentation är att den samhällsförändring som in
dustrialismens intåg innebar - svårigheter att komma ut i naturen, stillasittande 
inomhusvistelse, ensidiga arbeten, skoltvång för barn osv - skapade behov av nya 
och konstruerade system av kroppsövningsformer. Ett sådant systems förmåga att 
överleva berodde på i hur hög grad det byggde på anatomiskt-fysiologisk, men 
även pedagogisk-fysiologisk grund. Grundprinciper i Lings systems ansågs ha vi
sat sig ha ett sådant bestående värde att de i 100 år haft en bärande kraft. Thulin 
menar att man kan förstå detta om man utgår från P H Lings ord: 

88 



Kroppsövningar skola byggas på människoorganismens lagar samt påverka ej 
blott kroppen utan själen33 

Att tillämpningen av det lingska gymnastiksystemet varierar menar Thulin är 
självklart. Det skulle inte göra skäl för det namnet, menar Thulin, om det inte 
medgav variationer, som "betingas av lokala och nationella m fl miljöförhål
landen, likaväl som av olika åldrar och kön och av de undervisandes och de under
visades psykiska egenskaper, personlighet och karaktärsläggning m m".34 Grunden 
bör vara densamma, "då människans rörelseapparat överallt i världen består av 
samma benstomme, leder och muskler med samma rörelselagar, av samma inre 
organ med samma fysiologiska betingelser osv".35 

Lindroth sammanfattar sin analys av Ling och hans gymnastiksystem med att 
konstatera att det är otvetydigt att Ling gav upphov till en egen riktning inom 
gymnastiken, där vetenskaplig ambition och fysiologiskt intresse var centrala in
slag. Han menar vidare att Lings idéer och uppslag täckte hela kroppsövningsfäl
tet, men mer sällan var preciserade.36 

Mina studier styrker Lindroths analys. Jag har dessutom kunnat visa på det 
lingska arvets betydelse för den frivilliga gymnastikens utveckling under lång tid 
inom SvGF. 

Kvinnogymnastiken växer fram och tar form 
P H Ling synes inte ha ägnat kvinnorna och deras gymnastikutövande något sär
skilt intresse. Ling deklarerade sin kvinnosyn i "Gymnastikens allmänna grunder": 

Qvinnan behöfver helsa såväl som mannen. Ja ännu mera efter hon skall i sitt lif 
nära ett annat lif. Qvinnans anatomiska förhållande är analogt med mannens; hen
nes psykiska anlag fordra dock en lindrigare behandling. Skönhetslagen grundar sig 
på den rena lifsidén, och får icke missbrukas. Qvinnans runda former få icke öf-
vergå till den kantighet eller knölighet, som mannens former hajva. De köttiga 
delarne af bröstet, den fina huden på handen, det milda uttrycket i anletet böra ej 
genom öfverdrifvet arbete förmanligas eller förderfvas. Sjelfva regleringsperioden 
förbjuder detta ännu mera. Mannen behöfver ofta äggas, qvinnan blott förmildras. 
Hqfvande qvinnor få icke lyfta, icke hoppa, eller häjva sin egen tyngd 37 

Den första kvinnliga gymnastiken i Sverige förekom i Stockholm och Uppsala 
under 1820-talet och hade karaktären av en blandning av frisk- och sjukgymnastik. 
Vid den tiden kom också gymnastikundervisning igång vid flickpensionerna i 
Stockholm. År 1864 inrättades den första kvinnliga avdelningen vid GCI, för ut
bildning av gymnastiklärarinnor. Deras utbildning präglades helt av det lingska 
systemet och därmed den för män ursprungligen utarbetade gymnastiken.38 

P H Lings son Hjalmar Ling brukar betraktas som kvinnogymnastikens främste 
företrädare under denna tid. Hans gymnastik för kvinnor kan betraktas som en mo
difierad form av den lingska ställningsgymnastiken.3^ Efter Hjalmar Lings avgång 
från GCI kom kvinnogymnastiken alltmer att likna männens gymnastik. Detta 
kommenterades av en kvinnlig gymnastikledare en bit in på 1900-talet. 
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Att så blev fallet förvånar ej, då man tar i betraktande kvinnorörelsens riktning 
under 1880-1890-talet med sin strävan att utplåna olikheterna mellan könen. Där
till kom även bristen av dugliga kvinnliga ledare. Vid denna tid ägnade sig så gott 
som alla kvinnliga gymnaster åt sjukgymnastiken, då de få platser, som funnos 
vid flickskolorna, voro ytterligt dåligt avlönade. Vi böra därför med tacksamhet 
minnas den hjälp, som då gavs oss av dugliga män. Som ett betecknande drag för 
denna tid vill jag nämna, att det i frivilliga kvinnliga gymnastikavdelningar ansågs 
nödvändigt att ha manliga ledare för att hälla deltagarnas intresse uppe-40 

Den frivilliga kvinnliga gymnastiken kom igång under 1880-talet. 1882 bildades 
den första kvinnliga gymnastikföreningen, som ännu existerar - Sköldmön i Göte
borg. År 1888 bildades Kvinnliga Gymnastiksällskapet i Stockholm. Den före
ningen anordnade gratis gymnastik för kvinnliga arbetare och hade därmed en 
annorlunda inriktning än flertalet andra kvinnliga föreningar vid denna tid, som 
företrädesvis vände sig till kvinnor i de övre samhällsskikten.41Samma är fick 
kvinnliga gymnaster för första gången uppträda offentligt inför publik, dock enbart 
kvinnlig publik.42 

I början av 1900-talet kom kvinnogymnastiken att få sin särprägel och också 
sitt namn - ett tydligt tecken på att den var något eget. Det var två kvinnliga 
gymnastikdirektörer - Elli Björksten och Elin Falk - som på eget initiativ föränd
rade både uppfattningen om och innehållet i gymnastiken för kvinnor och barn i 
olika åldrar. 

Anpassningen av gymnastikutövandet till individuella förutsättningar synes ha 
varit dessa nyskapares ledstjärna. Båda syftade också till att försöka frigöra kropps
övningarna från den stelhet och bundenhet som karaktäriserat den militärt domine
rade 1800-talsgymnastiken. 

Vid Stockholmsolympiaden 1912 deltog en finsk kvinnlig uppvisningstrupp 
under Elli Björkstens ledning. Denna uppvisning väckte stor uppmärksamhet och 
gjorde företrädare för svensk gymnastik uppmärksammade på den nya kvinnliga 
gymnastikens inriktning. 

Björkstens kvinnosyn och dess effekter för synen på kvinnors gymnastikutöv
ande framgår av hennes böcker om kvinnogymnastik. 

Att kvinno gymnastiken i så hög grad kopierat mans gymnastiken visar huru liten 
förståelse man haft för den psyko-fysiska olikhet, som förefinnes de båda könen 
emellan. Vi hava sett den stora skillnad, som redan på ett t idigt stadium gör sig 
gällande i detta avseende. Övningar, vilkas mål varit att uppnå mer eller mindre 
militära färdigheter på bekostnad av kvinnlig mjukhet, smidighet och grace, äro 
mycket olämpliga och kunna aldrig hos flertalet kvinnor väcka ett levande intresse 
för sunda, systematiska kroppsövningar. 

Dagövningar böra därför sammansättas med tanke på att icke motarbeta, utan 
tvärtom genom systematiska övningar främja kvinnornas fysiska kultur till högsta 
möjliga utveckling. Kvinnligheten, i detta ords rätta bemärkelse, får m.a.o. icke 
förloras genom gymnastik, men väl bör den sistnämnda sträva efter att utbilda en 
kvinnotyp, som mera än vad fallet varit i kultursamhällen, förmår fylla sin för-
nämsta uppgift - moderskapet. 
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Styrkan får aldrig vara huvudsak i kvinnogymnastiken. Den uppövas, men en
dast till en grad, som icke ogynnsamt inverkar på en frigjord, vacker hållning och 
på spänstiga rörelser under full isolation. Smidighet, skönhet, rytm och grace böra 
komma till fullt uttryck i rörelserna och likaså böra desamma återspegla det hos 
kvinnan inneboende starkt utpräglade själslivet.^ 

Det mest utmärkande draget i hennes gymnastik var det rytmiska rörelsesättet i 
övningarna. 

Övningarna skola också inverka på kroppens livskraft, hälsa och skönhet... och 
befordra en ädel människovärdig hållning och normal rörlighet i lederna^ 

Björkstens gymnastik stod således för något helt nytt inom den frivilliga gymna
stiken och hade som utgångspunkt en föreställning om kvinnors annorlunda fysik 
och psyke. Björksten ansågs också både av samtida bedömare och senare tiders 
gymnastikledare stå för något helt nytt. 

Att Elli Björksten har nya, förr oanade synpunkter på kvinno gymnastiken är num
era helt säkert känt av en var. Att hennes teorier går ut på en med kvinnans själsliv 
mera förenlig uppfattning av kroppsrörelser, att hon arbetar på att frigöra kvinno
gymnastiken från den manliga, börja väl också bli ett känt faktum bland de flesta 
gymnastiJäntresserade personer45 

Under sin benådade ledarinna, Elli Björksten, visade de finska flickorna en helt 
ny form av kvinno gymnastik, i vilken ledarinnan sökt anpassa rörelserna efter det 
kvinnliga kynnet, och i vilken hon sökt utnyttja rytmens livgivande uppfriskande 
egenskaper. Det blev något av en revolution inom den dåtida svenska kvinnogym
nastiken,... Den kvinnliga gymnastiken började 1912 att självständigt gå sin egen 
väg, helt skild från den manliga gymnastiken, och den har sedermera friskt och 
ohämmat fortsatt på denna en gång inslagna väg.^ 

Elin Falk verkade som gymnastikinspektris i Stockholms folkskolor. Vid sin 
bortgång år 1942 betecknades hon, i SvGF:s officiella organ, som "den största 
kvinnogestalten på gymnastikens område i nutidens Sverige".47 Elin Falk ville 
införa ett nytt rörelsesätt som skulle passa alla. Genom sin profession som gym
nastikinspektris kom hon att koncentrera sig på barns, och då särskilt flickors 
gymnastik. Det nya rörelsesättet karaktäriserades av en av hennes mest namnkun
niga efterträdare - Maja Carlquist48 - med 

ett med minsta behövliga muskelkraft utfört naturligt ledigt, hela kroppen mer el
ler mindre genomböljande, s k rytmiskt, ställnings- och rörelsesätt i god håll
ning.^ 

Jag har tidigare visat att förvaltandet av det lingska arvet har varit ledstjärnan i 
SvGF och dess föreningars verksamhet. Vilken relation hade den nya inriktningen 
av gymnastiken, enligt Falks och Björkstens modell, till det lingska systemet? 
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Både Björksten och Falk hävdade sin trohet till det lingska systemet. I förordet 
till sin bok säger Björksten att hennes "arbete är byggt på de svenska gymnastik-
principerna".5^ 

Elin Falk blev kritiserad för att hennes dagövningar avvek från den lingska 
gymnastikens principer. Till sitt försvar uppges hon ha hävdat 

att till grund för hennes reformer endast låg den ökade vetenskapliga insikten och 
den gymnastiska erfarenheten samt att hennes riktlinjer ej stredo mot Lingarnes 
uppfattning51 

Någon tvekan om de båda kvinnornas och deras gymnastiks trohet till det lingska 
systemet synes inte heller senare tiders bedömare ha haft. 

Lings gymnastik har stått sig mer än ett sekel, alla de mer eller mindre märkvär
diga system, som låta tala om sig försvinna lika fort som de komma. Lings gym
nastik vilar på en genial skapelse, som har en oförstörbar kärna och just därför 
outtömliga utvecklingsmöjligheter 

Friskgymnastikens utveckling under 1900-talet har medfört en frigörelse från 
1800-talets gymnastiska dogmtro och medfört större naturlighet och friskhet, ökad 
frigjordhet och uppskattning av prestationer samt större anpassningsförmåga för 
olika kategorier gymnaster, vilket lett till, att P H Lings verk allt mer och mer 
blivit svenska folkets egendom.^ 

Björksten och Falk delade således den kvinnosynen att kvinnor är annorlunda än 
män och att det måste medföra att gymnastiken bör utformas annorlunda för kvin
nor än för män. 

Detta synsätt tycks de ha delat med andra kvinnliga gymnastikledare, inte bara 
vid introduktionen av kvinnogymnastiken, utan även senare under dess framväxt 
och expansion på 1920- och 30-talen. För de kvinnliga gymnastikledarna handlade 
det både om att komma till insikt om detta nya synsätt och att anamma det, vilket 
inte var helt oproblematiskt. 

Det är minsann inte så lätt att vara gymnastiklärarinna i dessa tider. Hela den 
gymnastiska vetenskapen i allmänhet och kvinnogymnastiken i synnerhet genom
går ett skede i sin utveckling, som gör det svårt för en gymnast att veta vad hon 
skall hålla sig till... Bara så under loppet av några få år har hela denna byggnad 
skakats av ideliga jordbävningar. Grunden som P H Ling en gång lade finns nog 
kvar men det är otroligt mycket som får rivas ned och byggas om sedan veten
skapsmännen börjat syna det hela ... Bland det första man kom riktigt på det klara 
med var att den kraftiga militära gymnastiken måste modereras och göras mjuk och 
graciös för att passa kvinnorna 

Jämför man de gymnastiserande damerna på första och sista bilden i denna upp
sats är ju skillnaden lika stor som mellan en puppa och en fjäril. Friheten är inte 
endast fysisk, här speglas också en andlig befrielse som är lika märklig som skill
naden i klädedräkt är påtaglig. Det intima sambandet mellan det fysiska och det 
psykiska kunde knappast illustreras bättre. Det är just det som kvinno gymnastiken 
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av i dag kan åstadkomma - frigjordhet, rörelseglädje och smidighet. Det är liv och 
rytm över övningarna utan att fordringarna på rörelsernas formrenhet slappats. Om 
den svenska kvinnan så småningom skapat sig den gymnastik, som passar henne 
bäst och som speglar hennes eget psyke, är hon glad och graciös, frisk och fri -
och när allt kommer omkring kanske det inte är en så oriktig beskrivning 

I namnet kvinnogymnastik fastslår förf (Elli Björksten, min anm.) den olikhet, 
som bör finnas vid bedrivandet av mäns och kvinnors gymnastik, en olikhet som 
förf. framgångsrikt arbetat för i många år.^ 

Vi kvinnor är fullt på det klara med att Lings gymnastik till fo rmen - fast ej till 
graden - av manlig gymnastik passar oss kvinnor alldeles förträffligt?1 

Gymnastik för barn och kvinnor är af senare datum, men hafva gifvetvis äfven 
de öfvats efter samma program. Så småningom har man dock kommit till insikt 
om, att skilda åldrar och kön böra ha speciellt för dem lämpade kroppsrörelser. Vi 
vilja t ex ej göra kvinnorna till dåliga kopior af männen eller barnen konstlade och 
lillgamla. Om vi speciellt tänka på kvinnan, har hon redan på det rent kroppsliga 
området helt andra förutsättningar än mannen. Men vi vilja genom gymnastiken 
äfven nå individernas psyke, och sedd från den synpunkten kommer kvinnogymna
stiken att än mer skilja sig från den manliga. Under sträfvan att få en lämplig 
kvinno gymnastik har under senare tider en hel del nya idéer brutit sig fram, och vi 
kvinnliga gymnaster böra därför göra klart för oss, hvad vi sträfva efter och hvart 
vi vilja nå med våra kroppsrörelser för kvinnan. Vi måste alla vara ense om att vi 
ej enbart vilja dana henne till - gymnast, utan att vi arbeta med ett större mål för 
ögonen - en harmonisk kvinna väl lämpad för den dagliga kampen för tillvaron 

Genomgående betonas sambandet mellan psyke och fysik. Som jag ser det var 
detta det allra mest karaktäristiska för idén bakom kvinnogymnastiken. 

Något officiellt motstånd från männen i SvGF:s ledning mot utformandet av 
den specifika, och från den manliga gymnastiken artskilda, kvinnliga gymnastiken 
har jag inte kunnat finna - annat än i diskussionerna om kopplingen till Ling. Där
emot finns uttalanden som anger att gymnastik för kvinnor hade andra motiv än 
gymnastik för män. Ett citat nedan från en av förbundsledningens flitigaste skri
benter belyser detta. Moderskapet sattes i fokus, vilket också Björksten betonade. 

Så länge arvsanlagen ej tillvaratagas genom urval, återstår blott att förbättra rasen 
genom miljön. Då kvinnan är barnets miljö redan i moderlivet och sedan för sin 
näring av och vård genom henne, kan ju intet tvivel råda om vems personliga 
sundhet är den viktigaste för det kommande släktet. Kvinnans biologiska uppgift 
och fostrarplikt kräver av staten motsvarighet till mannens värnplikt 

Sammanfattning - kvinnogymnastiken 
Sammanfattningsvis har jag visat att kvinnogymnastiken växte fram under 1900-
talets första decennier. En gymnastik som förutom att den hade kvinnor som 
målgrupp också innebar en för kvinnor särskilt anpassad gymnastik. De som utar
betade kvinnogymnastiken, liksom de som analyserade den, hade den gemensamma 
kvinnosynen att kvinnan både fysiskt och psykiskt skilde sig från mannen. Denna 
skillnad skulle ta sig konkreta uttryck i en gymnastik med mjukare och mer ryt
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miskt rörelsemönster. Samtidigt betonades sambandet mellan kropp och själ. 
Rörelserna skulle återspegla det kvinnliga själslivet. Kvinnans behov av gymna
stik motiverades särskilt av hennes modersroll. Den kritik som mötte kvinnogym
nastikens företrädare riktades mot deras alltför stora avsteg från ling-gymnastiken. 

Gymnastik och/eller idrott 
Som jag tidigare visat föregicks RF:s och SvGF:s bildande av ett slags ideologisk 
motsättning mellan å ena sidan gymnastiken och å den andra sidan idrotten. I den 
organisationsform som skapades åren 1903-1904 och som består än i dag behand
las gymnastiken som ett av många specialidrottsförbund. Inom SvGF har emeller
tid under åren vid olika tillfällen förts diskussioner om relationen gymnastik-idrott. 
Ibland har denna diskussion haft sin tyngdpunkt på organisatoriska frågor, då man 
framför allt diskuterat förbundets medlemskap i RF. Ibland har tyngdpunkten legat 
mer på innehållet i de båda verksamheternas former. 

Jag har gjort ett försök att sammanfatta diskussionerna inom SvGF om idrot
tens respektive gymnastikens väsen.60 

Huvudskiljelinjen synes ha ansetts gå mellan vad som var respektive aktivitets 
primära mål. Där synes uppfattningen ha varit den att gymnastikens första mål var 
att genom allsidig kroppsövning höja folkhälsan. Idrottens primära mål ansågs 
vara att höja prestationsförmågan. 

Gymnastikens styrka var därutöver att den var vetenskapligt förankrad, att den 
kunde utövas året runt samt att de utförda rörelserna var vackra att beskåda. På mi
nussidan kunde noteras att gymnastiken av vissa ansågs tråkig att utöva. 

Även idrottsaktiviteter kunde bidra till hälsa, men detta fick man så att säga på 
köpet. Samtidigt ansågs en viss risk föreligga för överdrifter i träningen. Mest 
negativt med idrott var, ansåg gymnastikens företrädare, den ensidiga kroppsöv
ningen. De positiva inslagen, vid en jämförelse med gymnastiken, var att idrott 
ansågs vara en tillämpad aktivitet, att den var fri från bundna former och att den var 
lättillgänglig. 

En sammanfattning av uttalanden av enskilda företrädare för SvGF och dess 
föreningar, har lett mig till slutsatsen att de flesta inte såg de två aktiviteterna som 
varandra uteslutande, dvs till ett förkastande av idrottsverksamheten. Snarare tycks 
det ha varit så att man uppfattade gymnastiken som den självklara basen för all 
idrottsverksamhet. I vissa fall tycks man också ha menat att gymnastiken blir en 
aning meningslös om det inte får sin tillämpning i idrottsaktiviteter. 

Även om den generella uppfattningen inom gymnastikens led knappast var att 
gymnastiken hade så starka företräden framför idrott att den senare borde ifrå
gasättas, så innebär ju inte detta förhållande att situationen var problemfri. Vid ett 
flertal tillfällen under SvGF:s verksamhetstid har röster höjts för att framför allt få 
statsmakterna att inse gymnastikens företräden framför idrottens. Detta synsätt har 
främst tagit sig uttryck vid ekonomiska diskussioner. Ibland har man menat att 
gymnastiken borde likställas med alla idrottsförbund sammantaget, ibland har man 
hävdat att SvGF borde lämna RF. 
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Förhållandet till Riksidrottsförbundet 
Drygt tio år efter SvGF:s bildande aktualiserades för första gången officiellt en 
brytning mellan SvGF och RF. Det skedde genom en motion vid SvGF:s årsmöte 
år 1915. Motionen hade föregåtts av ett antal artiklar i Svenskt Gymnastikblad 
samma år och framlades vid årsmötet av representanter från Göteborgsgymnasti
ken. Motionen utmynnade i ett förslag att SvGF skulle urträda ur RF och detta 
motiverades bl a med att 

... den främsta orsaken till gymnastikens tillbakasatta ställning i förhållande till 
idrotten låge i Gymnastikförbundets underordnade ställning till Riksförbundet 
hvars ledande män ekonomiskt gynnat idrotten på gymnastikens bekostnad.61 

Förslaget föll på årsmötet, men återkom bl a genom olika utredningar som tillsat
tes för att studera frågan, då främst ur ekonomisk synvinkel. Det handlade ju om 
att gymnastikens företrädare ansåg att man borde få en större andel av statsanslaget 
än vad man fick och att man ansåg att idrotten gynnades på gymnastikens bekost
nad, vilket bl a framgår av ovanstående motion. De "ideologiska motiven" använ
des snarast som argument och inte som utgångspunkt för diskussion om relationen 
mellan SvGF och RF. 

Ett konkret förslag från en av SvGF tillsatt kommitté var att bilda ett Riks
gymnastikförbund och ett Riksidrottsförbund, jämställda men underordnade en 
centralstyrelse, där Kungl. Maj:t, Riksgymnastikförbundet och Riksidrottsförbun
det skulle ha två representanter vardera och Riksidrottsförbundets ordförande skulle 
vara centralstyrelsens ordförande. Förslaget presenterades till 1920 års Riksför
bundsmöte som en motion men avvisades.62 

Under de närmast följande åren synes man inom SvGF mer direkt ha koncentre
rat sina ansträngningar på att få större statliga anslag. Detta skedde bl a genom 
uppvaktning hos ansvarigt statsråd, med begäran om "öronmärkning" av medel till 
SvGF. Resultatet av dessa ansträngningar blev att SvGF fick lämna särskilt äsk
ande direkt till Kungl. Maj:t.63 

Relationen till RF fick senare, år 1926, en annan infallsvinkel, då frågan om 
SvGF:s s k adjungerade föreningar kom upp till behandling. SvGF:s adjungerade 
föreningar, som bestod av allmänna gymnastikavdelningar ute i landet, anslöt sig 
inte till RF, som RF beslutat. Det frågan närmast rörde var om de adjungerade 
föreningarna skulle ha något ekonomiskt inflytande.64 

SvGF begärde hos Kungl. Maj:t att bestämmelserna för kommande statsanslag 
skulle innehålla föreskrifter om att "de adjungerade föreningarnas medbestämman
derätt vid anslagets förvaltning och fördelning måste bibehållas".65 

En kompromisslösning under 1931 satte punkt för denna diskussion om rela
tionen till RF. En diskussion som pågått i drygt femton år och under flera år haft 
så stor betydelse för SvGF att den fått en egen rubrik i årsberättelsen - "Förhåll
andet till Riksförbundet".66 De spända relationerna mellan de två organisationerna 
kvarstod dock ända till omkring år 1950.67 

Sammanfattningsvis kan konstateras att frågan om vad som är idrottsutövning
ens primära mål stod i fokus främst under 1920-talet. Företrädare för SvGF hävda
de gymnastikens överlägsenhet som hälsobefrämjande aktivitet. De mest extrema 
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företrädarna för denna uppfattning menade också att detta borde föranleda SvGF att 
bryta sig ur RF-gemenskapen. 

Tävlingar i gymnastik 
Jag har ovan redovisat synen inom SvGF på idrott och gymnastikens relation till 
idrott under de båda verksamhetsformernas framväxt och expansion. Den mest 
synliga skillnaden är självfallet inslaget av tävlingsverksamhet. Medan tävlingen 
gått som en röd tråd och varit ett självklart inslag i idrottsverksamheten har man 
inom gymnastiken under en lång följd av år varit mycket tveksam till tävling och 
under vissa perioder ställt sig helt avvisande. 

Detta faktum kopplat till det faktum att ingen annan idrottslig föreningsverk
samhet har så många kvinnliga utövare som gymnastiken, gör det särskilt viktigt 
att studera SvGF:s inställning till tävling i allmänhet och till kvinnors tävlande i 
synnerhet. 

Tävlingsfrågan har varit aktuell vid många tillfällen inom SvGF och ofta lett 
till intensiva diskussioner. Det är lite vanskligt att försöka kategorisera de olika 
former av tävlingsgymnastik, som i dag förekommer. Historiskt sett går en 
skiljelinje mellan individuell tävlan och trupptävlan. Jag har därför här valt att be
skriva tävlingsgymnastikens utveckling genom att behandla trupptävlingar och 
individuella tävlingar var för sig. 

Trupptäviingar 
År 1906 togs ett beslut inom SvGF om att försöka få till stånd gymnastiktäv
lingar i distrikten. Som motiv för detta anfördes bl a att tävlingar skulle vara 
"synnerligen nyttiga för uppehållandet och lifvandet af intresset för gymnastiskt 
arbete".68 År 1907 blev bestämmelserna för gymnastiktävlingar klara.69 Året efter 
antogs mer detaljerade bestämmelser för gymnastiktävlingarna, som bl a innebar 
att förbundets föreningar indelades i tre grupper, vilka tävlade var för sig och att 
sexton man skulle ingå i en tävlingstrupp.70 Någon diskussion om tävlingar för 
kvinnor tycks inte ha förekommit. 

Frågan om tävling eller icke-tävling har tydligast satts på sin spets i samband 
med diskussionerna om svenskt deltagande i de olympiska spelen. Svensk gymna
stik representerades vid OS i Aten år 1906. Den svenska truppen deltog dock inte i 
den nationstävling, som anordnades, utan enbart med en uppvisning, då svenskarna 
inte ansåg sig kunna godkänna de bestämmelser som gällde för tävlingen. Vid OS 
i London 1908 frångick Sverige sitt principiella ställningstagande och deltog med 
en manlig trupp, vilken belade första-platsen.71 

De bedömningssvårigheter som, enligt den svenska ledningen, där uppenbarade 
sig, samt det misslyckade försöket att vid 1909 års gymnastikfest införa tävlingar i 
gymnastik i Sverige, medförde att tävlingsfrågan blev föremål för en intensiv de
batt under ett par år inför 1912 års olympiska spel i Stockholm. 

SvGF:s styrelses första konkreta programförslag för de gymnastiska inslagen 
under OS, byggde på ett bestämt avståndstagande från tävlingar och utmynnade i 
ett program, som bestod av uppvisningar av olika trupper - en manlig svensk 
trupp på ca 50 man, en trupp på 800 folkskolebarn, en militäruppvisning på ca 
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500 man samt uppvisningstrupper, maximerat till en manlig och en kvinnlig, från 
olika länder. Motivet till denna inställning angavs: 

I gymnastikens natur ligger att den är till för alla, och att graden af färdighet icke i 
väsentlig mån framkallar olika verkan hos olika individer, utan är det öfningen i 
och för sig, som åstadkommer det välgörande inflytandet, och detta oberoende af 
om individen har stor eller ringa färdighet. Det är sålunda gymnastikens inflytande 
på mängden, som är hufvudsaken. 

Styrelsen anser, att man på grund af Spelens internationella karaktär endast rent 
praktisk hänsyn måste tagas i betraktande vid uppgörande af program för Olympi
ska Spelen. De teoretiska principerna torde böra komma under ompröfning vid 
sådant tillfälle. Under sådana för hållanden böra täflingar icke förekomma, utan af-
sikten vara att genom uppvisningar af gymnastikafdelningar af olika sammansätt
ning med af seende på ålder och bildning visa att gymnastik passar för alla. 

Täflingar mellan olika lands gymnastiktrupper hajva visserligen förekommit vid 
de senaste Olympiska Spelen, men torde numera uppfattningen om värdet af dylik 
täflan vara lika öfverallt, nämligen att den är olämplig vid ett sådant tillfälle som 
Olympiska spelen. För styrelsen är det fullt klart, att täflan mellan gymnastik
trupper utbildade efter olika gymnastiksystem är detsamma som att jämföra 
inkommensurabla storheter, och kan en prisbedömning vid en dylik täflan aldrig 
gifvafull rättvisa åt alla trupperna. Svenska Gymnastikförbundets Styrelse vill 
derför på det bestämdaste uttala sig mot sådan täflan?^-

Styrelsen hade också att ta ställning till en förfrågan från den olympiska organisa
tionskommittén angående individuella tävlingar. Denna tanke avslogs med motive
ringen bl a att formen för det gymnastiska utövandet därvid skulle komma i bak
grunden.73 Avslutningsvis säger man också: 

Det kvinnliga elementet har styrelsen icke velat utesluta, emedan den anser att på 
gymnastikens område kvinnan kan göra mycket för släktets uppfostran i fysiskt 
cfseende74 

Organisationskommittén för OS och Internationella Olympiska kommittén, häv
dade att det fanns önskemål från gymnaster i andra länder att tävlingar skulle arran
geras. Gymnastikförbundet hotades med att en annan organisation än SvGF skulle 
få uppdraget att planera de gymnastiska inslagen vid OS. Frågan återkom därför på 
SvGF:s styrelses dagordning vid ett flertal tillfällen fram till sommaren 1912.7^ 

Det programförslag som SvGF:s styrelse "slutgiltigt" fastställde avvek inte 
nämnvärt från de två år tidigare presenterade förslaget. Individuella tävlingar avvi
sades och i övrigt föreslogs truppuppvisningar - folkskolebarn (pojkar och flickor), 
militärer samt trupper från olika länder. Beträffande kvinnliga truppers uppvisning 
sägs i programförslaget: "uppvisning af gymnastiktrupper från olika länder; 1 
manlig samt eventuell äfven 1 kvinnlig trupp från hvarje nation".76 

Trots denna klara inställning från SvGF:s sida kom verkligheten att bli en an
nan. Gymnastikprogrammet kom att bestå dels av uppvisningar dels av tävlingar. 
Uppvisningstrupper från olika länder deltog, såväl manliga som kvinnliga. Täv
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lingar bestod i sin tur dels av trupptävling enligt "svenskt system" (trupptävlan I), 
trupptävlan enligt särskilda bestämmelser (trupptävlan II) och trupptävlan med fritt 
val av rörelser och redskap (trupptävlan III) dels av individuell tävlan i räck, barr, 
ringar och häst med sadelbåge. Såväl trupptävlan som individuell tävlan avsåg 
endast män.77 

Sverige deltog också i olympisk trupptävlan vid OS 1920. Även detta delta
gande föregicks av diskussioner i styrelsen om Sverige skulle representeras av en 
tävlings- eller uppvisningstrupp. Resultatet blev en manlig tävlingstrupp och en 
kvinnlig uppvisningstrupp. Uttagningen av den senare resulterade i interna stridig
heter (vari dessa bestod framgår tyvärr inte av tillgängliga dokument) som föran
ledde förbundsstyrelsen att utse en ny ledare för den kvinnliga truppen.78 

Efter 1920 avstod SvGF från OS-deltagande fram till 1936, dels av ekonomiska 
skäl dels därför att man ansåg att det lingska systemet hade utvecklats så olika i 
olika länder att svårigheter uppstått att få en rättvis bedömning till stånd. På 
svenskt förslag upphörde de olympiska tävlingarna enligt det s k svenska systemet 
fr o m 1928 - OS i Antwerpen.79 Vid Berlin-OS 1936 deltog Sverige med stora 
uppvisningstrupper.80 

Erfarenheterna av tävlingar inom Sverige var inte heller särskilt goda. Vid de 
under några år arrangerade distriktsmästerskapen hade också problem uppstått i 
samband med bedömningen - åtminstone såtillvida att de tävlande känt sig orättvist 
bedömda. 

Resultatet av dessa förhållanden blev att man från ledande svenskt gymnastiskt 
håll började hävda att Lings gymnastik var ett pedagogiskt uppfostringssystem, 
som inte lämpade sig för tävlan.81 

När Sverige återupptog sitt tävlingsdeltagande vid de Olympiska spelen år 1948 
gjordes detta med enbart kvinnlig representation. Den form av tävlingsgymnastik, 
som det då gällde bestod visserligen av både individuell tävlan - fyrkamp - och 
trupptävlan, men betraktades ändå som något kvalitativt annorlunda än den tradi
tionella trupptävlan. Den vid 1948 års OS tillämpade trupptävlingen innebar en 
mindre grupp bestående av tio personer, som utförde fristående program, dels med 
dels utan redskap. Bedömningen gjordes efter internationella regler. Sveriges trupp 
segrade i den ena formen av trupptävlan - fristående utan redskap. Däremot uteblev 
de framgångar man väntat sig i fristående med redskap, vilket föranledde kommen
tarer från svensk sida om domare, som inte var kompetenta att bedöma rörelsernas 
svårighet och fysiologiska värde. Denna form av trupptävling fanns kvar på det 
internationella tävlingsprogrammet vid olympiska spel för kvinnor t o m år 
1956.82 

Successivt har nya former av trupptävlingar upptagits inom SvGF:s verksam
hetsområde. Vid gymnastikspelen som arrangeras vart fjärde år sedan 1955 har 
olika former av trupptävlan förekommit.83 En speciell trupptävlan för ungdomar -
pojkar respektive flickor infördes 1966.84 Ungdomstrupptävlan förekommer i dag i 
flera åldersklasser för flickor respektive pojkar, men också i en mixed-klass. 
Trupptävlan för herrar respektive damer seniorer fick SM-status 1980.85 

Under 1980-talet har även en annan typ av truppgymnastik, med tävlingslik-
nande uppläggning, införts. Denna kallas för Gymnastikens Oskar och 
genomfördes under benämningen "uppvisningsklass" första gången år 1978. Den 
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har få likheter med den traditionella trupptävlan. I denna trupptävlan finns få regler 
både vad beträffar deltagarna och de övningar, som utförs. Män och kvinnor kan 
ingå i samma trupp och antalet kan variera från tio till etthundrafemtio deltagare. 
Det finns inga obligatoriska övningar och bedömningen görs av "lekmän" utan 
fastställda bedömningskriterier. Gymnastikens Oskar genomförs vartannat år, dels i 
samband med Gymnastikspelen som arrangeras vart fjärde år, dels ytterligare en 
gång varje fyraårsperiod.86 Under 1970-talet introducerades också trupptävlan i 
Gymnastique Moderne.87 

Individuella tävlingar 
De uppvisningar och tävlingar i gymnastik som anordnades under 1900-talets för
sta decennier avsåg nästan uteslutande trupper och inte enskilda individer. Detta 
skall ses i motsats till förhållandet inom idrotten, där individuella tävlingar före
kom i stor utsträckning. 

SvGF:s styrelse behandlade år 1908 en fråga om individuella tävlingar i hopp. 
Beslutet blev att inte anordna hopptävlingar vid gymnastikuppvisningar, som frå
gan gällde, utan att hänvisa denna typ av tävlingar till idrottstävlingar. Ett motiv 
som angavs var, att i hopp över häst hade man dittills endast lagt an på höjd och 
längd, däremot hade formen icke spelat någon roll vid prisbedömningen.88 Tävlan i 
gren- och mellanhopp för män kom då att arrangeras av Svenska Idrottsförbundet. 
År 1938 övertogs dock denna tävlingsverksamhet av SvGF utan någon särskild 
debatt, efter att ett par år tidigare ha avvisats som varande en icke-SvGF angelä
genhet.8^ En motion till 1935 års årsmöte om upptagande av dessa tävlingar inom 
SvGF avslogs med följande motivering: 

... att man i svensk gymnastik icke strävar efter att framhålla individen eller 
märkliga kraftprov, utan önskar de mångas höjande till bättre kroppskultur?® 

Tävlingar arrangerades för sista gången i dessa grenar år 1948. Därefter upphörde 
de.91 

Som ovan nämnts diskuterades individuella tävlingar i gymnastik redan i sam
band med Stockholms-OS år 1912. SvGF:s styrelse ställde sig helt avvisande till 
denna tanke. Motiven till denna negativa hållning var flera. Dels befarade man att 
den förberedande träningen skulle leda till ensidighet och att formen skulle få stå 
tillbaka för kraften, dels menade man att rättvisa skulle bli svår att uppnå, då jäm
förelser mellan utövare av svensk gymnastik och "Turnen" inte var lämplig. Slut
ligen befarade man att ett intensivt tränande av några få rörelser skulle komma att 
likna yrkesutövning.92 

Under senare delen av 1930-talet och under 1940-talets början arrangerades spo
radiskt individuella gymnastiktävlingar i klubbar och distrikt.93 I maj 1944 
behandlade SvGF:s styrelse ett förslag angående individuella tävlingar i gymnastik. 
Styrelsen tillstyrkte förslaget och tillsatte en kommitté med uppgift att förbereda 
frågan om att ta upp tävlingar i gymnastik. Två huvudmotiv angavs till intresset 
för tävlingsgymnastik. Dels menade man att kriget omöjliggjort det traditionella 
utbytet med utlandet genom turnéer för elittrupperna och att dessa därmed inte fått 
den stimulans de ansågs behöva. Dels ansågs att elitgymnasterna hade "nått en 
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sådan gymnastisk skicklighet som rent av behöver utlopp i gymnastiska täv
lingar".^4 Man menade att detta skulle innebära en risk att dessa elitgymnaster 
skulle lockas över till tävlingsidrotten. Här drogs också parallellen med situationen 
fyrtiotalet år tidigare, då motsättningen mellan gymnastik och idrott ledde till 
idrottens seger. 

Den skulle då kunna riskera en liknande åderlåtning, som vår gymnastikrörelse 
drabbades under de sista decennierna på 1800-talet, då ett antal av våra bästa gym
naster och bästa ledare av idrottens tävlingsliv, som de lärt känna på gymnastikfär
derna till England, lockades att överge gymnastiken och helt ägna sig åt idrotten, 
varigenom vår frivilliga gymnastikrörelse då fick en kraftåderlåtning, som det 
krävdes decennier för att övervinna 

Vid årsmötet 1944 beslöt SvGF att ta upp tävlingar i gymnastik på programmet 
och att instifta svenskt mästerskap och distriktsmästerskap för kvinnliga och 
manliga gymnaster, i enlighet med ett av tävlingskommittén utarbetat förslag.96 

Av förslaget framgår att kvinnor och män skulle tävla i var sin tävlingsklass med 
olika tävlingsprogram. Förslaget innehöll även utförliga bestämmelser om täv
lingsarrangemangens genomförande, representationsbestämmelser o dyl. I dessa 
fanns inget specifikt reglerat för kvinnlig tävlingsgymnastik.97 

Beslutet föregicks och följdes av en intensiv diskussion. Framför allt synes 
motståndarna ha ifrågasatt om den svenska gymnastikens särprägel skulle kunna 
bibehållas om tävlingsmomentet infördes och då särskilt vid eventuellt interna
tionellt tävlingsutbyte. Det man då ofta åsyftade var tävlingens relation till Ling-
gymnastiken. Man hade från svensk sida inte tidigare varit intresserad av den inter
nationella tävlingsgymnastiken då den "icke främjat den harmoniska kropps
utveckling, som vi svenska gymnaster sätta som mål för vårt gymnastikarbe-
te".98 

Efter årsmötesbeslutet inkom bl a två skrivelser till SvGF med dylika kritiska 
synpunkter." Förespråkarna menade att det beslut som tagits innebar att man tog 
tillvara den svenska gymnastiken genom att endast tillåta användning av svenska 
redskap - räck dock undantaget. Beslutet att medtaga denna gren från det interna
tionella tävlingsprogrammet kommenterades sålunda: 

Tävlingarna skola i första hand u tformas så, att de passa svensk gymnastik och 
främja utvecklingen av svensk elitgymnastik. Kan man från dessa utgångspunkter 
även tänka sig en eller annan anknytning till det internationella tävlingssystemet, 
som ev. i framtiden kan ge möjlighet till internationellt samarbete, så bör även 
dylika möjligheter prövas. Förutsättning härför synes dock vara den, att den inter
nationella tävlingsformen, så som den hittills praktiserats, ganska väsentligt får 
göras om, men detta synes, som redan på annat håll i denna artikel framhållits, bli
va både möjligt och troligt ganska snart efter världskrigets upphörande}®® 

Som antyds i citatet ovan synes man vidare ha varit av den uppfattningen att 
Sverige i samband med internationellt tävlingsutbyte skulle kunna påverka täv
lingsprogrammets utformning i enlighet med den svenska gymnastikens tradi
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tioner.101 Som en positiv effekt av tävlingsgymnastiken angavs att den skulle 
höja träningsintensiteten hos gymnasterna, efter förebild från de tävlande idrotts
männen.102 

Någon tveksamhet om tävlingen skulle införas även för kvinnor framgår inte av 
officiella dokument. I den ovan refererade artikeln kommenterar SvGFrs general
sekreterare beslutet i detta avseende endast på detta sätt: 

Fullt skilda tävlingsprogram böra givetvis uppgöras för manliga och kvinnliga 
gymnaster. Däremot synes tävlingarna för manliga och kvinnliga gymnaster 
kunna organiseras och genomföras enligt samma riktlinjer. Frågan om de kvinn
liga bedömningsprinciperna är ev. i behov av ytterligare utredning,103 

Det fanns dock ett motstånd mot kvinnligt tävlande bland enskilda ledare och 
utövare. Det särskilda motstånd mot kvinnlig tävlingsgymnastik - förutom de 
ovan relaterade argumenten - som synes ha funnits, innebar bl a att man menade 
att kvinnors nerver inte skulle tåla tävling eller kvinnor gärna kunde få tävla, men 
då utan publik.104 

Under åren närmast efter beslutet om instiftandet av tävlingar tycks man varit 
koncentrerad på att försöka bevara det man menade var särprägeln i svensk 
gymnastik. Så t ex lyckades den svenska representanten vid en kongress anordnad 
av internationella gymnastikförbundet år 1946, till stora delar genomdriva sitt för
slag till program i kvinnlig tävlingsgymnastik till OS i London år 1948, och för
hindra att barr blev ett av tävlingsredskapen. Barr hade aldrig varit en svensk gym
nastikgren, men däremot en internationell. I ett referat från konferensen beskriver 
den kvinnliga delegaten motiven till sitt agerande och slutsatsen för henne, liksom 
för SvGF blev att Sverige skulle kunna deltaga i internationella tävlingar. 

De damer som deltagit och segrat i gymnastiktävlingar enligt den gamla interna
tionella tävlingsformen, kan knappast i genomsnitt anses som god reklam för 
gymnastik - en så god reklam för dent som de svenska elitgymnasterna i stort sett 
är.10^ 

Slutsatsen var att det efter detta stod helt klart att Sverige kunde deltaga i interna
tionella tävlingar. 

Det var också en segerviss trupp som reste till London. Resultaten blev dock 
blandade. Som redogjordes för ovan bestod tävlingen dels av trupptävlan, dels av 
individuell tävlan - fyrkamp - där de individuella resultaten sammanräknades na
tionsvis. 

I det fortsatta internationella tävlingsutbytet hade svenska gymnaster - både 
kvinnliga och manliga - inledningsvis fortsatta framgångar.106 I den hårdnande 
konkurrensen och kanske framför allt pga utvecklingen av den internationella 
tävlingsgymnastiken, kom dock de svenska gymnasterna allt längre ifrån de främ
sta placeringarna och Sveriges position som ledande inom gymnastiken försva
gades successivt.107 Vid OS 1976 saknades svenskt deltagande för första gången 
sedan individuella tävlingar togs upp på programmet vid internationella mäster
skap.10** 
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Den internationella tävlingsgymnastikens utveckling har av företrädare för 
svensk gymnastik sedan 1960-talet kommenterats med uttryck som "existerar nå
gon gräns för prestationsförmågan", "hur långt kan utvecklingen gå?", "Artisteri i 
hög klass" och "otroliga prestationer".109 I och med det fortsatta internationella 
tävlingsutbytet kom de svenska gymnasternas gymnastik att alltmer likna den in
ternationella, vad avser val av övningar och redskap. Utvecklingen har gått i rikt
ning mot anpassning av den svenska gymnastiken till den internationella. 

Fr o m 1954 blev de svenska mästerskapsprogrammen för kvinnor respektive 
män också identiska med de internationella.110 De kontinuerliga regeländringarna i 
det internationella programmet har därmed medfört förändringar i det svenska.111 

Det finns dock exempel på att svenska förslag angående tävlingsgymnastikens ut
formning har accepterats vid internationella kongresser, dock utan att den nämnda 
trenden ändrat riktning.112 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kvinnlig och manlig tävlingsgymnas
tik ända sedan begynnelsen år 1945 på ett självklart sätt har hållits åtskilda. Det 
som förenade dem inledningsvis var strävan att låta tävlingsgymnastiken vara en 
del av det lingska arvet - en strävan som SvGF, vad avser både manlig och kvinn
lig gymnastik, successivt fått ge avkall på. Manliga och kvinnliga gymnaster har 
således helt skilda tävlingsprogram och helt olika bedömningsgrunder. Därtill 
kommer att den kvinnliga tävlingsgymnastiken har enbart kvinnliga domare och 
den manliga enbart manliga domare. Trots denna separatism har den kvinnliga och 
manliga gymnastiken i vissa avseenden närmat sig varandra, vad avser själva 
utförandet, t ex av volter och skruvar eller vid övningar på barr. Kvinnliga 
gymnaster tränas i huvudsak av kvinnliga tränare, men för att de skall kunna utföra 
de allt mer riskfyllda övningarna krävs också manliga tränare eller ledare under trä
ning, för att bistå t ex vid genomförande av volter inom det fristående programmet 
och vid träning av hopp och barrprogram.113 

Det finns anledning att särskilt uppmärksamma två företeelser inom den kvinn
liga tävlingsgymnastiken. Den ena är den föryngring som skett bland de kvinnliga 
elitgymnasterna internationellt, men också nationellt, och den samtida utveck
lingen mot alltmer "akrobatiska rörelser", som ofta förutsätter just unga smidiga 
flickkroppar. Denna utveckling har inneburit viss oro inom SvGF. År 1982 bild
ade SvGF ett medicinskt utskott, efter att man tidigare hade tillsatt några utred
ningar för att studera vilka skaderisker de alltmer extrema rörelserna kan inne
bära.11^« döma av en artikel i ämnet från 1983 menar författaren, som under 
många år varit en av de ansvariga inom SvGF för den kvinnliga tävlingsgym
nastiken, att man inom SvGF har relativt god kontroll över situationen i Sverige, 
bl a tack vare ansvarsmedvetna och omdömesgilla ledare.115 De ökande riskerna 
inom tävlingsgymnastiken har sin grund bl a i att bedömningskriterierna av ut
förda övningar baseras på de tre kriterierna, virtuositet, mod och orginalitet. 
Strävan att nå höga poäng på de olika kriterierna, har även inom den manliga 
gymnastiken medfört ökade risker för skador.116 

Den andra företeelsen värd att särskilt uppmärksammas är Rytmisk Sportgym
nastik. Inledningsvis benämndes den Gymnastique Moderne, men är i dag omdöpt 
till Rytmisk Sportgymnastik (RSG). Denna form av tävlingsgymnastik har före
kommit internationellt sedan 1960-talets början och kan ses som en utvecklad 
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form av trupptävlan som genomfördes för första gången bl a vid OS 1948, där 
Sverige deltog med en trupp som segrade i fristående utan redskap.117 År 1963 
arrangerades det första världsmästerskapet. RSG är en form av fristående gymnastik 
med eller utan handredskap, som utförs dels individuellt dels som trupptävlan. 
RSG har beskrivits som en långt driven form av frigymnastik, som har vissa lik
heter med klassisk dans.118 RSG utövas endast av kvinnor och är inte tillgänglig 
för manliga gymnaster. Detta faktum tycks inte ha föranlett någon diskussion 
inom SvGF, när man utredde och senare beslutade - år 1969 - att upptaga RSG på 
det svenska tävlingsprogrammet.119 Frågan om manligt deltagande i RSG synes 
aldrig ha varit aktuell - vare sig nationellt eller internationellt.120 

RSG lockade inledningsvis de kvinnliga tävlingsgymnasterna, därför att man 
såg den som en motvikt och alternativ till den allt längre drivna "vanliga" täv
lingsgymnastiken. Senare har det emellertid visat sig att även denna tävlingsform 
kräver en mycket stor träningsinsats i paritet med den traditionella tävlingsgymna
stiken, vilket medfört att Sverige även i denna gren har kommit en bit efter i in
ternationella sammanhang.121 

Tävling - uppvisning 
I och med att beslutet om individuella tävlingar togs 1945, kan man säga att det 
tidigare definitiva motståndet - både mot trupptävlingar och individuella tävlingar -
successivt brutits ner till en officiellt positiv inställning. 

Detta är dock den ytliga bilden. Vid en närmare analys blir bilden delvis en an
nan. Inom gymnastiken har man kontinuerligt arrangerat gymnastikfester/gym
nastikspel med truppuppvisningar. Dessa uppvisningar genomfördes ursprungligen 
i tävlingsform. Således var den första allmänna gymnastikfesten i Stockholm år 
1877 en gymnastiktävling mellan Stockholms Gymnastikförening och Göteborgs 
Gymnastiksällskap. Denna tävling upprepades året därefter i Göteborg och under 
följande år ägde ytterligare en rad gymnastikfester rum under ungefär samma 
former. I en kommentar sägs att det hela kan anses som en form av trupptävlan 
men utan användande av noggrann poängbedömning för de olika rörelserna. 
Domarna utformade i stället sina domslut i mera allmänna ordalag, där de försökte 
framhålla förtjänsterna i de olika truppernas framträdande.122 

I en kommentar både till tävling i allmänhet inom gymnastiken och till svenskt 
OS-deltagande i synnerhet sätts tävlingen i relation till gymnastikuppvisningar -
båda metoder att rekrytera medlemmar. Denna kommentar har publicerats som en 
diskussion mellan två personer under rubriken "Ett resonemang" i samband med en 
s k festskrift till Baltiska Gymnastikfesten 1913.123 Resonemanget utmynnar i en 
kritisk hållning till både uppvisningsgymnastik och tävlingar. Kritiken mot upp
visningsgymnastiken gäller inte uppvisningarna som sådana utan: 

Det är det långa, gymnastiskt skadliga förarbete, som fordras för densamma, öfver-
drifterna i hopp och häfrörelser, bristen på omväxling i rörelser under den långa 
träningstiden samt framför allt att allt intresse absorberas af uppvisningstrupppen, 
så att intet finns kvar för de mindre utvecklade gymnasterna. Dessa äro dock mest i 
behof av ledning. Och för öfrigt, tror Du att de mindre försigkomna i en sådan fö
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rening öfva sig i rationell gymnastik, nej, de öfva armgång och hopp, i hopp 
(förlåt) att komma med i uppvisningarna. 

... Nej, uppvisningarna gifva i allmänhet sådana konststycken, att folk endast 
ser, att det ej är lönt för de att vara med. Det är det dummaste jag ve t. Ni vilja 
hafva alla att gymnastisera, kvinnor, gubbar och barn, och så visar Ni dem 
akrobatik - ja, jag vet - det är ju ej akrobatik, eftersom det otvifelaktigt finnes i 
Lings system, men näst bredvid akrobatik är det då.124 

Försvararen av uppvisningarna menar att dessa inte skall ses som mål utan medel 
både för att sprida kännedom och kunskap om gymnastiken och för att skaffa in
komster till föreningarna genom publikintäkter. Samma kritik som riktas mot 
uppvisningarna riktas också mot tävlingar i gymnastik och kritikern avslutar sin 
argumentering med "på mej verkar blotta tanken på täflan i sund kroppsutveckling 
fullkomligt absurd".125 Försvararen menar att tävlingsformen har två förtjänster -
det gemensamma tävlingsprogrammet utesluter cirkuskonster och tävlingsformen 
som sådan möjliggör effektiv kritik, vilket tvingar ledarna att tänka på formen. 
Motivet till svenskt deltagande i Stockholms-OS 1912 anges kort med: "Undrar 
just, hvad Ni skulle sagt då, om vi ej varit med?". 

Gymnastikfester i denna form upphörde under 1910-talet, men återupptogs ett 
tiotal år senare. Så t ex hedrades Lings födelse med en nordisk gymnastikfest be
nämnd Lingiad, år 1927.126 År 1939 arrangerade SvGF en internationell gymnas
tikfest - också den benämnd Lingiaden - med deltagare från 37 länder, för att hedra 
minnet av P H Ling, som avled 100 år tidigare.127 Dessa spel var avsedda att ses 
som gymnastikens motsvarighet till idrottens olympiska spel och skulle stimulera 
gymnastikens utveckling och utbredning. Vid Lingiaden förekom inga tävlingar 
mellan trupperna och inte heller någon officiell bedömning av de olika truppernas 
prestationer, såsom det gjort vid de tidiga inhemska gymnastikfesterna. Lingiaden 
arrangerades även 1949, då med deltagande av 55 nationer. En samtidigt arrangerad 
kommersiell mässa medförde en ekonomisk katastrof för SvGF.128 Detta gjorde 
det också omöjligt för SvGF att planera för en ny Lingiad i svensk regi tio år sen
are, vilket varit avsikten. Efter detta har de internationella gymnastikspelen kom
mit att bli en angelägenhet för det internationella gymnastikförbundet. De arrange
ras vart fjärde år under benämningen "Gymnaestradan".12^ 

Även nationellt har idén med gymnastikspel återuppstått. De första spelen i den 
nya formen genomfördes år 1956 i Halmstad.130 Därefter har även dessa arrangerats 
vart fjärde år och fått funktionen av en manifestation av svensk gymnastik i alla 
dess former. Vid dessa gymnastikspel sker dels uppvisningar av olika former av 
truppgymnastik dels ett antal trupp- och individuella tävlingar. Trupperna som 
deltar i uppvisningarna benämns masstrupper och är sammansatta av gymnaster 
från hela landet som under gymnastikspelen tränar tillsammans för ett gemensamt 
uppvisningsprogram, som sedan visas upp under spelens avslutningsdagar. Vid 
lokala gymnastikarrangemang som har varierande benämningar, som t ex "Ling-
dagar" och "Gymnastikens dag", förekommer också truppuppvisningar. 

I dag förekommer således tre former av truppgymnastik: trupptävlan, mass
trupper av olika slag för uppvisning samt truppmärkestrupper. Det sistnämnda är 
en form av truppgymnastik som kraftigt minskar i omfattning.131 
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Sammanfattning - tävlingsgymnastiken 
Nedan görs en sammanfattande analys SvGF:s inställning till tävlingar. I idrotts
sammanhang brukar beteckningen elit sättas på de förnämsta utövarna, dvs de som 
placerar sig först i tävlingar. Benämningen "elit" har dock förekommit inom gym
nastiken även under perioder då tävlingsgymnastik inte förekommit, vilket belyses 
av citatet. 

Vi anse dock ingalunda att vi glömt bort den (elitgymnastiken - min anmärkning). 
Vi kunna peka på våra elitgymnastikmärken, våra elituppvisningar, våra nordiska 
elitgymnastikläger på svenskt initiativ, våra utlandsfärder med elittrupper till en 
massa länder osv 

"Elit" var inom gymnastiken tidigare benämningen på de som strävade efter goda 
prestationer och sattes i motsats till motionsgymnastiken. Lite hårddraget tror jag 
att man skulle kunna påstå att uppvisningar, märkesprov och tävlingar har varit 
variationer på samma tema, vilket styrks av ovanstående resonemang. Det handlar 
i alla tre fallen om strävan efter goda prestationer, som föregåtts av målinriktad 
träning. I uppvisningen visade man upp sin prestation för betalande publik, vid 
märkesprovtagning bedömde en domare prestationen och i tävlingen jämförde man 
sin prestation, som bedömdes av domare, med andra individer eller grupper av 
individer inför betalande publik. 

Den negativa inställning till gymnastiktävlingar, som under 1900-talets första 
decennium var så tydlig, och den senare tveksamma inställningen som länge härs
kade, verkar hos de flesta inte haft sin grund i en avoghet till prestation och trä
ning inför prestation som tävlingen innebär. Snarare berodde den på svårigheterna 
att finna enhetliga och rättvisa bedömningsnormer. 

I den genomgång jag gjort för att kartlägga inställningen till tävlingar i 
gymnastik, har jag inte kunnat finna någon officiellt ensidigt negativ inställning 
till kvinnors tävlande. De fåtal gånger kvinnorna nämns i dessa sammanhang pekar 
artikelförfattare och debattörer bara på det självklara att det kvinnliga tävlingspro
grammet skall utformas annorlunda än männens. När det gällde diskussionerna om 
tävlingar i hopp nämndes överhuvudtaget inte kvinnorna. 

Motionsgymnastik 
Som framgått ovan var den tidiga gymnastiken inriktad på att uppöva gymnaster
nas personliga färdigheter inför uppvisningar vid gymnastikfester och spel. Med
lemmarna kom därför huvudsakligen att bestå av s k elitgymnaster. Antalet före
ningar och utövare var också relativt litet, inte minst bland kvinnorna. 

Gymnastik åt alla 
I de historiska tillbakablickar som representanter för SvGF vid olika tidsperioder 
presenterat sägs, att man inom gymnastikens ledande kretsar efter år 1912 kom att 
ändra inriktning på svensk gymnastik. 

Om det första pris som 1912 eröfrades af den svenska gymnasttruppen, i och för 
sig var betydelsefullt, är dock den största behållningen af detta resultat att söka i 
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den omständigheten, att från och med detta år en uppryckning för vår frivilliga 
svenska gymnastik tydligt förmärkes ,133 

Med mottot 'Gymnastik åt alla' bröt den uppfattningen allt mer igenom, att den 
frivilliga gymnastikens viktigaste uppgift låg i att få själva övandet av gymnastik 
utbrett till så många som möjligt.134 

Efter 1912 kan man också förmärka en klart medveten och kraftigt markerad in
riktning av Svenska Gymnastikförbundets verksamhet på att på olika sätt få ut 
gymnastiken i allt vidare kretsar av det svenska folket. Det är från denna tid man 
tog som motto: 'Gymnastik åt alla'.13^ 

Skedde någon förändring i realiteten och vad möjliggjorde i så fall denna föränd
ring? Det är uppenbart att den förändrade inriktningen började förmärkas vid 1910-
talets början. OS i Stockholm 1912 kan dock knappast sägas vara mer än en av 
flera samverkande faktorer till den inriktningen. Vid Stockholm-OS demonstrerades 
två nya synsätt på gymnastikens utformning. Danmark deltog med en manlig 
uppvisningstrupp, som inte i första hand var en elittrupp. 

Af de manliga uppvisningarna förtjänar den danska särskilt omnämnande. Truppen 
räknade inte mindre än 320 man och var sammansatt af personer från alla samhälls
klasser samt visade hvad systemet kan och vill åstadkomma från synpunkten af 
massuppfostran i gymnastik}^ 

Stor uppmärksamhet väckte också, som tidigare nämnts, den finska kvinnliga 
uppvisningen.137 

Före 1912 hade också inom Sverige skett en nyorientering för gymnastikut
övande beträffande den organisatoriska basen. Under mottot "Gymnastik åt alla" 
upprättades år 1907 inom den s k Kulturella ungdomsrörelsen två gymnastikavdel
ningar, där ungdomar bereddes möjlighet att delta utan krav på föreningsavgift eller 
medlemskap, enbart med en mindre terminsavgift som motprestation. Kulturella 
ungdomsrörelsen var en religiöst och politiskt neutral verksamhet, som startades 
av Folkbildningsförbundet år 1905, med uppgift att 

bereda ungdom i huvudstaden tillfälle till väckande och förädlande förströelse till 
billigt pris; väcka intresse för sociala och ekonomiska frågor, litteratur, konst, 
gymnastik och sammanföra ungdom ur olika yrken och samhällsklasser,138 

År 1911 avskildes gymnastikverksamheten från Kulturella ungdomsrörelsen och 
under benämningen Stockholms Allmänna Gymnastikavdelningar (S.A.G.A.) in
rättades s k allmänna gymnastikavdelningar dvs öppna för allmänheten, för "herrar, 
damer, gossar och flickor i alla stadsdelar och med övningar på skilda tider".139 

S.A.G.A. anslöt sig inte omgående till SvGF och när man sedan gjorde det, blev 
det endast för ett par år. S AG A-verksamheten ansågs föra med sig friska vindar till 
gymnastikvärlden och från SvGF:s sida beklagade man att det skedde en så snabb 
brytning mellan föreningen och förbundet.140 Först år 1920 ingick S.A.G.A. ånyo 
i SvGF.141 Tjugotalet år efter SAGA:s födelse sades inom SvGF att SAGA:s ini
tiativ "haft en ofantlig betydelse för den frivilliga gymnastikens utveckling".142 
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SAGA:s idé med s k allmänna avdelningar och mottot "Gymnastik åt alla" an
ammades således av SvGF och dess föreningar. Om man sammanlänkar den för
ändrade organisatoriska bas som SAGA:s verksamhet innebar med den utveckling 
av gymnastikövningarna, som för den stora allmänheten presenterades vid Stock-
holm-OS 1912 - den danska manliga masstruppen och den finska kvinnliga trupp
en - får man nog den mest sannolika beskrivningen av bakgrunden till svensk 
gymnastiks ändrade inriktning - från elitgymnastik till motionsgymnastik. 

Motionsgymnastiken etableras 
Motionsgymnastiken har inom SvGF beskrivits som en differentierad och indivi
duellt anpassad gymnastik med målet att stärka folkhälsan. Jämförelsen mellan 
elitgymnastik och motionsgymnastik gjordes år 1934 bl a på följande sätt: 

Den forna elitgymnastiken har visserligen kvar sitt berättigande för att skapa före
gångsmän och för att visa, hur högt gymnastiken verkligen kan driva den skulp
turala utformningen av människokroppen, men det väsentliga uti den frivilliga 
gymnastikens arbetsuppgifter ligger dock däruti, att den genomför den stora all
mänheten anpassade övningar skall bereda tillfälle åt så många som möjligt att 
genom regelbundet deltagande i gymnastik stärka sin hälsa och sin motståndskraft 
mot sjukdom.143 

Detta synsätt har, som jag tidigare visat, påverkat synen inom SvGF på annan 
idrott och förhållningssättet gentemot RF. Denna övertygelse om motionsgym
nastikens möjligheter att bidraga till stärkt folkhälsa ligger också till grund för 
olika verksamheter och initiativ vid tiden för motionsgymnastikens etablerande, 
vilka exemplifieras nedan. 

Under 1910 växte en organisation fram som man inom SvGF betraktade som 
ett slags konkurrentorganisation "Förbundet för Fysisk Fostran". Mellan orga
nisationerna fördes förhandlingar om samarbete, vilket resulterade i samarbete om 
en gemensam tidning.144 

Under 1930-talet inleddes samarbete med de "kulturella folkrörelserna" och folk
bildningsorganisationerna i syfte att nå fler utövare och få fler gymnastikledare.145 

Syftet torde också ha varit att genom detta samarbete få möjlighet att disponera 
dessa organisationers lokaler.146 

Synen på motionsgymnastikens hälsofrämjande aspekter blir allra tydligast när 
SvGF, under andra världskriget, engagerar sig i den s k "Spänstpropagandan" till
sammans med tjugosju statliga myndigheter och riksorganisationer. Bakgrunden 
till denna kampanj synes ha varit en vädjan från Statens Informationsstyrelse för 
kulturell beredskap om medverkan för stärkandet av folkets fysiska beredskap.147 

Målet för kampanjen angavs vara 

att få största möjliga antal svenska män och kvinnor med i aktivt arbete för folk
spänstens höjande genom personligt deltagande i de motions gymnastikavdelningar, 
som skola organiseras hos alla de industrier, verk, affärsföretag m fl som vilja 
hjälpa till att höja spänsten och prestationsdugligheten hos sina anställda.148 
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Som en fortsättning på kampanjen startades en ny tidning, Friskt Folk, på nyåret 
1942.1 en kommentar till detta sägs bl a följande, vilket också väl belyser synen 
på motionsgymnastiken och dess värden. 

När den frivilliga gymnastiken nu nyåret 1942 startar sitt nya stora initiativ - häl-
sopropaganda enligt nya linjer genom folkhälsotidskriften Friskt Folk - så ligger 
häri ett nytt uttryck för de svenska gymnasternas strävan att genom sitt arbete gag
na land och folk. Den frivilliga gymnastiken har mer och mer framträtt som en 
folkrörelse för folkhälsans höjande, och denna folkrörelse har nu med sin 114 mil
lion medlemmar växt ut till en av våra allra största folkrörelser. När en så onrfatt-
ande folkrörelse startar en ny hälsopropaganda, finnas alltså förutsättningar för att 
denna propaganda både skall observeras och vinna effekt över hela vårt land.14^ 

Härutöver finns också andra inslag i SvGF:s verksamhet som ger belägg för upp
fattningen om gymnastikens hälsobefrämjande effekter. Jag avser då läger för folk
skolans barn under somrarna, semesterläger för industriarbeterskor och senare också 
för industriarbetare.150 Barnlägren syftade till 

...att intressera ungdomar för gymnastik, idrott och friluftsliv och genom att låta 
barnen genomgå gymnastiklägrens hälsokurer hoppas man kunna vinna även 
hemmens och föräldrarnas intresse för positiv hälsovård.151 

Semesterlägren hade som avsikt att 

... man skulle försöka intressera våra industriarbeterskor för att söka utnyttja sin 
korta semester så effektiv som möjligt, så att dess korta dagar lämna så stor be
hållning som möjligt ur hälsovårdssynpunkt. Den efterlängtade vilan bör alltså 
kombineras med luftombyte, friluftsliv och enkla övningar i gymnastik, lek och 
idrott,152 

Fram till tiden för andra världskriget etablerades således motionsgymnastiken dels 
genom verksamheten i de olika gymnastikavdelningarna i landets gymnastikföre
ningar dels genom samarrangemangen med andra organisationer, såsom exempli
fierats ovan, och egna externa åtgärder. 

Motionsgymnastiken expanderar 
Under 40-talets senare del tycks intresset, från SvGF:s sida, för motionsgymnasti
kens utveckling och utbredning ha fått stå tillbaka något för andra verksamheter. 
Engagemanget att etablera den individuella tävlingsgymnastiken och att planlägga 
och genomföra den andra internationella Lingiaden år 1949 upptog en stor del av 
intresset.153 Vid 1947 års årsmöte behandlades också en motion från Erik 
Westergren med innebörden att SvGF:s verksamhet i första hand skulle inriktas på 
"att få så många svenskar i Sverige som möjligt att motionera".154 Motionen hade 
tillkommit med anledning av att, enligt motionären, tyngdpunkten i förbundets 
verksamhet legat på sidoordnade uppgifter. Årsmötet debatterade frågan livligt och 
beslöt att "uppdra åt styrelsen att söka realisera de synpunkter, som framförts på 
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årsmötet, bl a att arbetet för den inre verksamheten bör betraktas såsom det avgjort 
väsentliga".155 Först i samband med rekonstruktionen av förbundets centrala verk
samhet, efter den ekonomiska kraschen vid Lingiaden, återkom frågor om mo
tionsgymnastiken i förbundsverksamheten. 

Vid årsmötet 1950 tillsatte SvGF en kommitté för "den folkliga gymnastiken", 
som fick till uppgift att, som det sades, "penetrera problemet att utveckla mot
ionsgymnastiken".156 Detta senare sätt att formulera sig torde ha hängt samman 
med insikten att särskilt antalet manliga gymnaster successivt minskat under den 
senaste femårsperioden. Motionskommitténs uppgift skulle också vara att söka et
ablera samarbete med Kooperativa Förbundet (KF), beträffande den s k Husmors
gymnastiken. Denna form av motionsgymnastik behandlas nedan, då den har ett 
särskilt intresse vid beskrivning och analys av kvinnors villkor inom idrottsrörel
sen. 

Könsskillnaderna vad avser motionsgymnastikens utformning synes ha varit 
stora under 1950-talet. Den kvinnliga gymnastiken fortsatte att utveckla sin sär
prägel av rytmiska rörelser, ofta utförda till musik, där rörelseglädjen betonades 
framför prestation och styrka. Den manliga motionsgymnastiken däremot för
ändrades inte nämnvärt från 1930-talet. Visserligen betonades även i denna de 
hälsobefrämjande aspekterna, men det lingska arvet synes här ha varit en stor bar
last och medförde att övningarna uppfattades både som stela och tråkiga.157 

Kanske låg förklaringen till den skilda utvecklingen nära de reflexioner som en 
mångårig styrelseledamot i SvGF formulerade kring uppvisningsgymnastiken. 

Inom den kvinnliga gymnastiken har en viss stabilisering redan börjat inträda, se
dan numera en internationalisering av form och rörelseutförande i enlighet med 
kvinnans psykiska och fysiska förutsättningar nåtts. Inom den manliga gymnasti
ken söker man alltjämt efter det likvärdiga uttrycket för det sant maskulina an
tingen utefter en linje från den traditionella linggymnastikens götiska soldatideal 
mot en formfulländad, välbehärskad men mera humaniserad idealtyp eller också 
från olika utländska systems experimentalfält mot en ännu så länge ganska diffust 
uppfattad rörelseartist,158 

Under 1950-talets senare del kan man se försök att närma den manliga motions
gymnastiken till den kvinnliga, såtillvida att musiken togs till hjälp även inom 
den manliga gymnastiken.15^ Musikens funktion tycks av vissa ha ansetts vara att 
ersätta ledarens kommando för gymnasternas samtidiga utförande av rörelserna och 
således passa bra t ex för uppvisningar av masstrupper. Inom den kvinnliga 
gymnastiken synes musiken dock tidigt också ha använts för ett mjukare och mer 
avspänt rörelsemönster. Kanske var detta orsaken till tvekan till användningen av 
musiken inom den manliga gymnastiken.160 

Vid den här tiden deltog också SvGF, liksom under krigsåren, i flera riksom
fattande hälso- och motionskampanjer.161 Resultatet av dessa är dock svårmätbara. 
Det gäller emellertid inte effekterna av TV-programmet "Träna med TV", som 
startade år 1963, som det första i sitt slag, med kontinuerliga fortsättningar allt 
sedan dess. Tillströmningen till gymnastikföreningarnas verksamhet ökade kraf
tigt, särskilt av kvinnor.162 
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Noterbart är emellertid att TV:s motionsgymnastik var s k biandgymnastik, dvs 
män och kvinnor motionerade tillsammans med samma övningar, visserligen 
under en manlig och en kvinnlig ledares gemensamma ledning. Denna biandgym
nastik föranledde inga officiella kommentarer. Man kan visserligen ana en viss 
skepsis eller tom kritik mot delar av den gymnastik, som utfördes av motions
gymnasterna i TV-programmet, men den kritiken tycks snarast ha gällt rörelsernas 
utformning och den intensitet med vilken träningen utfördes.16-* 

Gymnastikföreningarnas motionsgrupper fortsatte också att till övervägande del 
vara könsuppdelade, med manliga ledare för manliga motionsgymnaster och 
kvinnliga ledare för kvinnliga motionsgymnaster samt med skilda motionspro
gram. SvGF:s årliga ledarutbildningsprogram är en bra mätare på både hur man 
från centralt håll ser på vikten av olika former av gymnastik och hur behovet av 
utbildade ledare är i föreningarna. Av ledarutbildningsprogrammet för 60-talets mitt 
framgår den tydliga uppdelningen på kvinnlig respektive manlig motionsgymnas
tik, samt avsaknaden av biandgymnastik.164 

Under 1960-talets senare del och under 1970-talet kom begreppet biandgymnas
tik att omnämnas alltmer. Som kuriosum kan nämnas att ett exempel på blandad 
motionsgrupp visades redan år 1947 vid Finlands festspel, under benämningen 
"Äktenskapsgymnastik". Den svenska referenten kommenterade det han åsett på 
följande sätt: 

Ganska lustigt, men inte övertygande. Damer och herrar böra nog ha gymnastik 
var för sig, även om man i rent uppvisningssyfte kan gå med på blandade trupp
er}^ 

Vid gymnnastikspelen 1971 i Ronneby genomfördes för första gången en gemen
sam uppvisning av den manliga och kvinnliga masstruppen, bestående av 50 res
pektive 300 deltagare.166 Det är kanske något tveksamt om detta kan kallas biand
gymnastik, då uppvisningstruppen var sammansatt av två trupper, en manlig och 
en kvinnlig trupp. Ett motiv för denna blandade trupp var att antalet deltagare i den 
manliga masstruppen i samband med gymnastikspelen med åren samlat allt färre 
deltagare. 

Successivt kom SvGF dels att producera motionsprogram med tillhörande mu
sik även för biandgymnastik,167 och år 1971 arrangerades den första kursen för 
ledare av biandgymnastik eller samgymnastik som den då benämndes.168 Av det 
årliga centrala kursprogrammet kan utläsas att ledare i biandgymnastik därefter 
kontinuerligt har utbildats. Parallellt med denna utbildning har dock getts utbild
ning även för ledare av kvinnlig respektive manlig motionsgymnastik. Successivt 
upphörde den könsuppdelade ledarutbildningen, åtminstone vad namnet beträffar. 
Från att ha benämnts manlig, kvinnlig eller biandgymnastik kom man att kalla 
kursen enbart motionsgymnastik.169 

Motionsavdelningarna inom gymnastikföreningarna har dock till stor del även 
fortsättningsvis varit könsuppdelade, med kvinnliga ledare för kvinnliga motions
gymnaster och huvudsakligen manliga ledare för manliga motionsgymnaster. Det 
är också värt att notera att även de avdelningar som erbjuder biandgymnastik 
domineras av kvinnliga motionsgymnaster.170 
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Motionsgymnastiken ändrar karaktär 
En organisation som tagit biandgymnastiken som utgångspunkt för sin motions
verksamhet är Friskis & Svettis. Namnet avsåg ursprungligen en idrottsförening, 
som bildades i Stockholm år 1978, med studenter som en stor medlemsgrupp. Se
dermera kom benämningen att omfatta en sammanslutning av liknande idrottsföre
ningar runt om i landet.171 

Då Friskis & Svettis verksamhet tangerade de traditionella gymnastikförening
arnas, kom den att bli föremål för särskild uppmärksamhet från SvGF:s och en
skilda gymnastikledares sida. Av vissa har verksamheten lovordats, av andra har 
den kritiserats hårt. Lovorden från SvGF avsåg i första hand själva propagandan 
och organisationen, medan kritiken riktade in sig på den gymnastiska formen.172 

En kritiker menade att övningsförrådet var sammansatt på mannens villkor, efter
som styrka och kondition satts i förgrunden och växlingen mellan av- och anspän-
ning helt förbisetts.173 

På vilket sätt skilde sig då Friskis & Svettis motionsgymnastik från gymnas
tikföreningarnas? Som ovan nämnts utgick Friskis & Svettis från blandade mo
tionsgrupper. Vidare slopade man indelningen i gymnastikavdelningar. För en, i 
jämförelse med gymnastikföreningarna, relativt hög terminsavgift erbjöds med
lemmarna möjlighet att deltaga i föreningens hela veckoutbud av motionsgymnas
tik, vilken var indelad i tre "intensitetsgrader". Verksamheten hade ett slags drop-
in-karaktär. En motionstimme hos Friskis & Svettis kunde därmed aktivera betyd
ligt fler gymnaster än den traditionella gymnastikavdelningen. Verksamheten 
förlades till centralt belägna lokaler. Därmed blev gymnastik lättillgänglig både 
vad avser tid och plats. 

Gymnastikprogrammens utformning uppgavs vara komponerade mot bakgrund 
av att män och kvinnor skulle motionera tillsammans. Rörelserna skulle vara för
enklade, så att de lätt kunde följas av alla. Ledaren arbetade enligt "Följa-John-mo-
dellen", utan särskilt många kommandon. Rörelserna skulle vidare utföras i högt 
tempo och ge konditionsträningseffekter.174 

År 1983 gick Friskis & Svettis föreningar med i SvGF. Flertalet urträdde dock 
redan två år senare, vilket enligt representanter för SvGF föranleddes av årsmötes
beslutet detta år om en höjning av föreningarnas avgifter till SvGF.175 

Friskis & Svettis nådde snabbt ut med sitt budskap och fick många, inte minst 
manliga, utövare. Inom SvGF noterades detta, liksom att denna form av motions
gymnastik nådde tidigare svårrekryterade målgrupper. De av SvGF centralt produ
cerade gymnastikprogrammen, liksom kursutbudet för ledare, kom också att 
inbegripa även denna typ av gymnastik - under benämningen discogympa. 

Under 1980-talet har alltfler former av gymnastik lanserats av bl a privata mo
tionsinstitut, studieförbund och massmedia - ofta som influenser från USA. Detta 
föranledde SvGF att tillsätta en särskild Trendgrupp inom Motionskommittén med 
uppgift att bevaka nyheter inom motionsgymnastikens område. Från SvGF:s sida 
menar man i dag, att de olika gymnastikformerna visserligen skiljer sig åt vad av
ser övningarnas utförande och sättet att använda musiken, men primärt handlar det 
ändå mycket om ett sätt att marknadsföra motionsgymnastiken. 

I princip talar man inom SvGF i dag om fyra former av motionsgymnastik -
motionsgymnastik, discogympa, jazzgymnastik och trendgympa. Inte i någon av 
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dessa former särskiljer man i dag kvinnlig gymnastik. Däremot förekommer 
enstaka centralt producerade program för manlig motionsgymnastik, tom med 
benämningen "tung" i förhoppningen att detta skall locka fler män till 
gymnastiken.176 

Husmorsgymnastiken 
Den bland allmänheten mest kända formen av kvinnlig gymnastik torde vara hus
morsgymnastiken. Husmorsgymnastiken föddes, som begrepp och till form, 
sommaren 1942.177 Målgruppen var, som namnet säger, husmödrarna, dvs enbart 
kvinnor, och formen har beskrivits som en för husmödrar särskilt tillrättalagd och 
modifierad form av motionsgymnastik, utan inslag av andra redskap än ribbstol, 
och med en enkel och rytmisk rörelseträning.178 

Initiativtagaren till husmorsgymnastiken var Elly Löfstrand, som under en lång 
följd av år kom att personifiera denna form av gymnastik. År 1945 invaldes hon i 
SvGF:s styrelse.17^ 

Under 1930-talet hade SvGF ett visst samarbete med Sveriges Husmodersför
bund - parallellt med samarbete med andra frivilligorganisationer. Den organisation 
som stod bakom Elly Löfstrand vid introduktionen av husmorsgymnastiken var 
inte SvGF, utan Konsum i Stockholm. Hösten 1942 togs denna nya gymnastik
form upp av Stockholms Allmänna Gymnastikavdelningar, med hjälp av den lo
kala konsumentkooperationen. Ett samarbete med SvGF kom dock relativt snabbt 
till stånd, vad beträffar utbildning av ledare för husmorsgymnastiken. Sommaren 
1944 arrangerades den första kursen för utbildning av ledare för husmorsgymnasti
ken över landet. Detta gjordes via de lokala konsumentföreningarna. Successivt 
kom också SvGF:s föreningar att bilda särskilda gymnastikavdelningar för hus
morsgymnastik. Vid 1950-talets början påbörjades inom SvGF en, med KF paral
lell, organisatorisk uppbyggnad som avsåg husmorsgymnastiken. Inom varje dis
trikt utsågs kontaktpersoner för husmorsgymnastiken.180 Förbundet utökade också 
samarbetet med KF.181 KF och dess föreningar hade direkt kontakt med husmöd
rarna i konsumtionsfrågor, vilket medförde att det var lätt att nå ut med bud
skapet.182 

Begreppet husmorsgymnastik avfördes officiellt från SvGF:s verksamhetsom
råde fr o m år 1978, efter att ha debatterats under hela 1970-talet.183 Verksamhets
formen avfördes dock inte, utan fick det nya namnet lättgymnastik. Detta markera
des genom att den årliga utbildningen av ledare för husmorsgymnastiken, gick upp 
i utbildningen av ledare för motionsgymnastik. För år 1978 markerades dock detta 
med (H).184 

Under sin trettiosexåriga historia hann husmorsgymnastiken både utvecklas och 
förändras och framför allt engagera många kvinnor. På vilket sätt skilde sig då 
husmorsgymnastiken från kvinnlig motionsgymnastik? Vilken genomslagskraft 
fick den? Hur har man inom SvGF förhållit sig till husmorsgymnastiken? Varför 
slopades namnet? 

Som framgått ovan skulle husmorsgymnastiken betraktas som en modifierad 
form av kvinnlig motionsgymnastik och således inte artskild från denna. Det torde 
snarast ha varit målgruppen och det slagkraftiga namnet som var nyheten. Vi har 
sett att gymnastikföreningarna tidigare anordnade gymnastik för t e x industri-

112 



arbeterskor. Gymnastik för husmödrar kom att betraktas som, en för den stora 
gruppen husmödrar, ibland benämnd som en yrkeskategori, anpassad gymnastik
form. Syftet med gymnastik för denna yrkeskategori, liksom för övrig "yrkesgym-
nastik", var att underlätta yrkesutövningen. Husmorsgymnastiken skulle således ge 
"motvikt till det många gånger ensidiga hemarbetet, som frestar på ryggar, ben och 
fötter" och "lära husmödrarna ett kraftbesparande rörelsesätt, som de har nytta av i 
sina dagliga sysslor samt öka på deras reservkrafter".185 De sociala motiven har 
också stått i förgrunden.186 

Utvecklingen av husmorsgymnastiken har beskrivits som "våldsam".187 Som 
exempel på denna våldsamma utveckling och den stora omfattningen kan nämnas 
att husmorsgymnasterna i mitten av 1950-talet var ca 22.000 och utgjorde ca 40 
procent av totala antalet rapporterade vuxna kvinnliga gymnaster.188 År 1964 rap
porterades 65.000 husmorsgymnaster, vilket utgjorde ca 55 procent av de vuxna 
kvinnliga gymnasterna.189 

SvGF:s hållning till husmorsgymnastiken synes ända fram till 1970-talet ha 
varit positiv, trots att initiativet till den inte kom vare sig från förbundet centralt 
eller från någon av dess föreningar. Det tycks som om målgruppen i sig var en 
naturlig fortsättning på SvGF:s tidigare initiativ med olika former av gymnastik 
för olika yrkeskategorier. Inte heller fanns anledning att ifrågasätta den gymna
stiska formen. Den behandlades såsom den presenterades, dvs en modifierad och 
anpassad form av kvinnlig motionsgymnastik. 

Den debatt som började spira vid 1970-talets begynnelse handlade till stor del 
om namnet Husmorsgymnastik, men också om formen, i det avseendet att det 
började sättas i fråga om husmorsgymnastiken skilde sig från annan kvinnlig 
motionsgymnastik. Båda gymnastikformerna hade sedan 40-talets början genom
gått förändringar och att döma av debatten menade många att de hade närmat sig 
varandra och tom kommit att vara identiska, bortsett från benämningen.190 

Fr o m år 1978 använde SvGF inte längre officiellt begreppet Husmorsgym
nastik.191 

Sammanfattning - motionsgymnastiken 
SvGF:s och dess föreningars verksamhet i dag domineras av motionsgymnastiken. 
Ända sedan starten under 1910-talet har motionsgymnastiken för kvinnor haft en 
särskild utformning. Allra tydligast blev det under 1940-talet, då Husmorsgym
nastiken lanserades. Husmorsgymnastiken var också livskraftig en bit in på 1970-
talet, då den successivt förlorade utövare. Samtidigt med Husmorsgymnastikens 
nedgång och fall, växte en ny form av motionsgymnastik fram, där målgruppen 
var män och kvinnor tillsammans. Trots detta förekommer i föreningarna många 
motionstillfällen och avdelningar med enbart kvinnliga motionärer, och även i 
biandgymnastiken är kvinnodominansen stor. 
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Kvinnogymnastikens kvantitativa utveck
ling åren 1904 - 1984 
Med ledning av statistiska uppgifter i SvGFrs verksamhetsberättelser och årsböc
ker, har jag sammanställt information om den kvantitativa utvecklingen inom 
SvGF vad avser utövare och ledare.192 Uppgifterna avser tiden från SvGF:s 
bildandeår, 1904 t o m 1984 med mätningar gjorda vart femte år dessemellan. 
Vissa uppgifter saknas för de två första decennierna och andra för det sista decen
niet, vilket framgår av respektive tabeller och figurer. Beträffande antal gymnaster 
sträcker sig mätperioden t o m år 1987, vilket motiveras av att förändringarna varit 
stora under de allra senaste åren. SvGF:s statistik bygger dels på dess egna uppgif
ter, dels på uppgifter från de regionala organen - specialdistriktsförbunden (SDF) -
och föreningarna. 

Gymnaster 
Det nybildade SvGF hade en relativt blygsam aktivitetsutveckling under sitt första 
decennium. Enligt samstämmiga uppgifter bland företrädare för SvGF ledde den 
förändrade inriktningen av gymnastiken mot "Gymnastik åt alla" under 1910-talet, 
till en ökad aktivitet med fler utövare. Tyvärr saknas statistiska uppgifter fram till 
1920. Därefter finns uppgifter på antal kvinnliga och manliga gymnaster - uppde
lat i två åldersgrupper. Åldersgruppsindelningen har förändrats ett par gånger under 
den aktuella 80-årsperioden, vilket något försvårar jämförelser över tid. 

Tabell 6. Kvinnliga och manliga gymnaster, åren 1920-1987. Antal och procent. 

År Kvinnor Män Totalt 
n % n % n 

1920 5.050 34 9.665 66 14.715 
1924 8.987 42 12.308 58 21.295 
1929 16.777 42 23.419 58 40.196 
1934 32.785 44 41.829 56 74.614 
1939 37.352 42 51.660 58 89.012 
1944 59.394 50 59.195 50 118.589 
1949 62.286 57 46.230 43 108.516 
1954 80.662 64 44.820 36 125.482 
1959 114.030 69 50.838 31 164.868 
1964 157.791 73 59.567 27 217.358 
1969 225.848 79 60.711 21 286.559 
1974 269.716 83 56.526 17 326.242 
1979 262.050 85 44.924 15 306.974 
1984 313.403 86 51.966 14 365.369 
1985 305.209 85 54.231 15 359.440 
1986 249.761 84 47.468 16 297.229 
1987 220.141 82 48.727 18 268.868 

Källa: SvGFrs statistiska uppgifter (1920-1934); SvGF:s årsberättelse (1939); Gymnastikkalenda-
rium (1944-1949); SvGF:s årsberättelser och statistiska uppgifter (1954-1969); SvGF:s verksam
hetsberättelser (1974-1985); SvGF:s statistiska uppgifter (1986-1987). 
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Figur 4. Kvinnliga och manliga gymnaster, åren 1920-1987. 

Källa: SvGF:s statistiska uppgifter (1920-1934); SvGF:s årsberättelser (1939); Gymnastikkalen-
darium (1944-1949); SvGF:s årsberättelser och statistiska uppgifter (1954-1969); SvGF:s verk
samhetsberättelser (1974-1985); SvGF:s statistiska uppgifter (1986-1987). 

Tabell 6 och figur 4 visar utvecklingen av antalet kvinnliga och manliga gymnas
ter.193 De kvinnliga gymnasterna passerade de manliga i antal år 1944 och utgör i 
dag 82 procent av totala antalet gymnaster. 

Ökningstakten bland männen var högst under perioden 1924-34 och har därefter 
varit måttlig totalt sett.194 Under vissa perioder - 1944-1954, 1969-1981 respek
tive 1985-1986 - har antalet sjunkit. Antalet kvinnliga gymnaster har däremot ökat 
kontinuerligt fram till 1970-talets början. Antalet utövare sjönk under hela 70-
talet, för att sedan en kort period stiga igen. De kraftigaste numerära tillskotten 
fick man under 1960-talet och vid början av 1980-talet. En närmare granskning 
visar emellertid att negativa förändringar skett även bland kvinnliga gymnaster 
delvis under samma perioder som männen minskat i antal. 

Under efterkrigsperioden minskade de kvinnliga vuxna gymnasterna med fem 
procent. Denna minskning kompenserades dock av en ökning bland unga kvinnor. 
Minskningen under 1970-talet avser också vuxna kvinnor. Denna minskning 
kompenserades inte helt av en ökning av unga kvinnor. För första gången under en 
60-årsperiod sjönk således antalet kvinnliga gymnaster. Nedgången bland vuxna 
kvinnor pågick under en tioårsperiod. 1971 kunde man avläsa det dittills högsta 
antalet, därefter sjönk antalet tom 1981. Under denna period hade antalet vuxna 
kvinnliga gymnaster minskat med nära femton procent. Nedgången vändes dock 
till uppgång under de följande åren, för att ånyo sjunka fr o m 1985. 
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En jämförelse mellan unga manliga och kvinnliga gymnaster visar både 
gemensamma utvecklingsdrag och särskiljande. Gemensamt är ungdomsgymnasti
kens expansion under 1950-talet, då de unga kvinnorna ökade med 205 procent och 
de unga männen med 87 procent. Skillnaderna mellan de båda könen är störst på 
1970-talet. Då ökade antalet unga kvinnliga gymnaster - för övrigt den enda grupp 
som ökade - medan antalet unga manliga gymnaster följer utvecklingen: stagnation 
- minskning - liten ökning. 

Inom SvGF har i olika sammanhang förändringarna i antal gymnaster kontinu
erligt kommenterats. Ibland har också olika åtgärder vidtagits för att söka åstad
komma positiv medlemsutveckling för den eller de grupper som ansetts vara i 
"farozonen". Den stagnerande tillströmningen av manliga gymnaster synes ha varit 
ett huvudbry sedan 1950-talets början. De orsaker som angavs till stagnationen var 
i huvudsak tre: den "tråkiga" utformningen av den manliga gymnastiken, konkur
rensen från andra idrotter samt ledarbrist. Det vanligtvis föreslagna "botemedlet" 
hette propaganda. Olika konkreta åtgärder har också vidtagits alternativt föreslagits. 

Den i början av 1960-talet introducerade TV-programserien - "Träna med TV" 
anges av SvGF som förklaring till vuxengymnastikens expansion under 1960-
talet, ofta dock med tillägget att den egna propagandan och verksamheten varit för
utsättningen. 

Ungdomsgymnastikens utbredning på 1950-talet kommenteras ofta i årsbe
rättelser och i SvGF:s egen tidning. Av kommentarerna att döma ansågs den 
positiva utvecklingen vara ett resultat av en medveten strävan hos SvGF att locka 
en ny kategori ungdomar till gymnastiken, med en verksamhet särskilt utformad 
för dem.195 De skillnader som senare - under 1970-talet - uppstod mellan pojkar 
och flickor beträffande deltagande i gymnastikföreningarnas verksamhet, ledde till 
att särskilt pojkgymnastikens utformning kom att debatteras. Särskilda kampanjer 
genomfördes också, t ex "Fler pojkar till Gymnastiken" år 1981 - 1984, där ett av 
målen var att varje förening skulle ha en pojkavdelning.196 

Kommentarerna kring de stora kvantitativa förändringarna under 1970-talet har 
varit många. Vissa har kommenterat utvecklingen för en enskild grupp - andra för 
hela verksamheten. Där sägs att interna åtgärder bör vidtagas, som t ex att begrepp 
som Husmorsgymnastik bör bytas ut, att propagandan måste intensifieras mot nya 
grupper och att utbudet måste differentieras. Ibland kan man också ana att man an
ser att samhällsförändringarna "sprungit från" gymnastikens företrädare.197 

Den snabba och kraftiga förändringen som skedde under 1980-talet förklaras med 
det allmänna ökande motions- och dansintresset, där bl a TV bidrog positivt.198 

Andra förklaringar till såväl uppgången som nedgången 1986 har vid intervjuer 
uppgetts vara in- respektive urträdet ur SvGF av föreningarna tillhörande Friskis & 
Svettis, som tillsammans hade ca 40.000 gymnaster.199 

Ledare 
Vid tidigare studier av förändringar av ledarkåren inom idrottsrörelsen har jag 
tvingats konstatera att de historiska uppgifterna om ledarna är bristfälliga både vad 
avser antal och vilka ledarna var. Dessa brister blir större på lägre nivåer och allra 
tydligast när det gäller kvinnliga ledare.200 SvGF utgör i detta avseende delvis ett 
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undantag. Jag har här sammanställt uppgifter som kan belysa utvecklingen på 
central, regional och lokal nivå vad gäller antal kvinnliga ledare i gymnastik. 

Styrelseledamöter på central nivå 
År 1917 fick SvGF sin första kvinnliga styrelseledamot. Det var gymnastikdirek
tör Karin Karling, Göteborg. Hon var då en av trettioen ledamöter. SvGF hade en 
så stor styrelse fram till år 1962, då den minskade radikalt till nio personer. Fr o m 
mättillfället 1979 är antalet styrelseledamöter elva. Tabell 7 visar att från det att 
den första kvinnan invaldes fram till år 1962, dvs under en fyrtiofemårsperiod, har 
antalet kvinnliga styrelseledamöter aldrig fler än sex, vilket motsvarar mindre än 
en femtedel av antalet ledamöter. Därefter har kvinnorna utgjort omkring en tredje
del av antalet ledamöter. 

Tabell 7. Kvinnliga ledamöter i Svenska Gymnastikförbundets styrelse, åren 1904-1984. 
Antal och procent. 

År Kvinnliga 
styrelseledamöter 
antal % 

1904 0 0 
1909 0 0 
1914 0 0 
1917 1 3 
1919 2 6 
1924 2 6 
1929 4 13 
1934 4 13 
1939 5 16 
1944 3 10 
1949 5 16 
1954 6 19 
1959 5 16 
1964 3 33 
1969 3 33 
1974 2 22 
1979 3 27 
1984 4 36 

Källa: SvGF:s årsbok (1904-1917); SvGF:s årsberättelser (1919-1939); Gymnastikkalendern 
(1944-1949), Gymnastikledaren (1954); SvGF:s adressförteckning (1959-1969); SvGF:s verk
samhetsberättelser (1974-1984). 
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Styrelseledamöter på regional nivå 
I syfte att nå ut i landet med gymnastikpropagandan har SvGF arbetat på att bygga 
upp regionala organisationer - specialdistriktsförbund, SDF - för gymnastik. An
talet SDF har successivt vuxit allteftersom olika landsändar fått sina regionala or
gan och är sedan 1940-talets början 24 till antalet. Respektive SDF-styrelse har 
allt sedan begynnelsen haft olika antal ledamöter. Under de första åren hade de fle
sta SDF relativt många styrelseledamöter - en variation från elva till tjugoen, med 
ett genomsnitt på sexton. I dag är styrelserna mindre - varierar från fem ti ll nitton, 
med ett genomsnitt på tio. 

Tabell 8. Kvinnliga ledamöter i gy mnastikdistriktsförbundens styrelser, åren 1920-1984. Antal 
och procent. 

År Kvinnliga 
styrelseledamöter 
antal % 

1920 1 4 
1924 33 14 
1929 35 14 
1934 58 18 
1939 63 17 
1944 68 20 
1949 68 20 
1959 95 30 
1964 82 31 
1969 95 39 
1974 100 43 
1979 117 50 
1984 132 55 

Källa: SvGF:s årsberättelser (1920-1939); Gymnastikkalendern (1944-1949); SvGF:s adressför
teckning (1959-1984). 

Av tabell 8 framgår att andelen kvinnor successivt blivit fler i SDF-styrelserna. 
Fullständiga uppgifter saknas för år 1954. Ökningen har varit relativt jämn under 
hela den aktuella tidsperioden och först på 1980-talet kom kvinnorna att utgöra en 
majoritet. Regionala skillnader förekommer dock. År 1959 fick det första distriktet 
- Hälsingland - kvinnlig majoritet i styrelsen - och har haft det sedan dess. Väst
manland, däremot, saknade vid de två mätningarna på 1970-talet helt kvinnliga 
styrelseledamöter. Vid den senaste mätningen år 1984, hade 54 procent av SDF en 
kvinnlig majoritet i sina styrelser.201 
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Styrelseledamöternas bakgrund och uppgifter 
Vilka var de kvinnliga styrelseledamöterna? Fram till år 1977 var samtliga kvinn
liga styrelseledamöter utbildade gymnastikdirektörer. Totalt har under SvGF:s 80-
åriga historia endast tre kvinnliga styrelseledamöter inte varit utbildade gymna
stikdirektörer. Motsvarande förhållande har inte gällt bland de manliga styrelseleda
möterna. Där var däremot det militära inslaget påtagligt under de första decen
nierna. Därefter har spridningen på yrken bland de manliga ledamöterna varit stor 
medan andelen gymnastikdirektörer varit jämförelsevis liten. 

Vilka uppdrag hade/har kvinnorna i SDF-styrelserna? År 1964 finner man den 
första kvinnliga SDF-ordföranden. Det var gymnastikdirektör Gudrun Timner i 
Västerbotten. Under den efterföljande 20-årsperioden har ytterligare fyra kvinnor 
innehaft ordförandeposten. Sammantaget femton kvinnor har under åren anförtrotts 
vice ordförandeposten. När det gäller sekreteraruppdraget har det dominerats av 
kvinnor. 

Deltagare i ledarutbildning 
Statistiska uppgifter om andra ledarfunktioner än styrelseledamöter på central och 
regional nivå har inte sammanställts av SvGF. Däremot har årligen sammanställts 
uppgifter om antalet deltagare i olika typer av ledarutbildningar, som arrangerats av 
SvGF centralt och dess SDF. En majoritet av dessa kursdeltagare torde vara verk
samma på föreningsnivå och där som instruktör. Jag använder därför dessa uppgif
ter som ett ungefärligt mått på andelen i föreningarna verksamma kvinnliga in
struktörer. 

Sammanställningarna av kursdeltagare varierar på ett sådant sätt att jämförelser 
över tid delvis försvåras. Således framgår inte alltid vilken typ av kurs som avses. 
Ibland kan kursens omfattning i tid avläsas, ibland inte. SvGF:s förändring av 
verksamhetstid till tvåårsperioder, och den därmed sammanhängande förändringar av 
statistikredovisningen försvårar också möjligheterna att kunna göra exakta jämför
elser. Från 1970-talets mitt upphör vissa SDF med att redovisa kön för sina kurs
deltagare, vilket kan innebära en snedvridning av de sammanställningar som görs 
av manliga och kvinnliga kursdeltagare. Dessa svagheter till trots, menar jag att 
uppgifterna kan visa trenden vad avser kvinnors deltagande i ledarutbildning. I 
tabell 9 har jag sammanställt uppgifter för hela den aktuella perioden. 
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Tabell 9. Kvinnliga deltagare i ledarutbildning arrangerad av Svenska Gymnastikförbundet 
och/eller dess distriktsförbund, åren 1924-1985. Antal och procent. 

År Kvinnliga deltagare Kursarrangör 
antal % 

1924 679 66 SDF 
1929 134 47 
1934 528 45 
1939 262 47 

1944 1642 50 SvGF och SDF1 

19502 2650 61 
1954 2953 63 
1959 3721 73 
1964 5924 81 

1969 715 87 SvGF 
1974 1208 88 
1979 1103 90 
19853 1819 88 

1 inkl. ledarmöten, s.k. samverkanskurser ingår ej. 
2 uppgift saknas för 1949 
3 uppgiften avser tvåårsperioden 830701-850630 
Källa: SvGF:s årsberättelser (1924-1939); SvGF:s protokoll (1944-1950); Gymnastikledaren 
(1954-1964); SvGF:s verksamhetsberättelser (1969-1985). 
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Sammanfattning 
I figur 5 sammanfattas de kvantitativa utvecklingen vad avser kvinnorna inom 
gymnastiken. 

Procent 

100 

/ — 

öSW>0000°°0( 

1940 1920 1960 1980 

Gymnaster Kursdeltagare 
SDF-ledamöter 000 SvGF-ledamöter 

Figur 5. Andelen kvinnliga gymnaster, kursdeltagare och styrelseledamöter i SvGF och SDF, åren 
1920-1984. 

Vi ser att andelen kvinnliga gymnaster successivt ökat. År 1944 var ett bryt
ningsår. Då utgjorde kvinnor och män 50 procent vardera. I dag domineras gymna
stiken stort av kvinnor. De utgör 82 procent av totala antalet gymnaster, vilket 
motsvarar mer än 300.000 kvinnor. De flesta kursdeltagare är sannolikt verk
samma som föreningsinstruktörer, dvs leder själva gymnastikutövandet.202 Om 
detta antagande är riktigt kan vi se att utvecklingen av andelen kvinnliga ledare i 
stort är identisk med utvecklingen av andelen gymnaster. Kurvorna för utveck
lingen av andelen kvinnliga styrelseledamöter har samma lutning som de två före
gående, men ligger betydligt lägre. Det direkta gymnastikutövandet utförs huvud
sakligen av kvinnor under kvinnors ledning, medan styrelsebesluten i stor utsträc
kning fattas av män. 
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Några kvinnliga gymnastikledares idrotts
uppfattning och kvinnosyn 
Som framgått tidigare syftar intervjuerna främst till att kartlägga kvinnliga gym
nastikledares uppfattningar rörande manligt-kvinnligt inom gymnastiken. Begrep
pet idrottsuppfattning får här således en något begränsad innebörd. Intervjusvaren 
redovisas under tre rubriker - kvinnornas syn på hur gymnastikverksamhet för 
kvinnor och män förändrats, deras syn på hur kvinnor respektive män förhåller sig 
till gymnastik samt deras syn på kvinnligt och manligt ledarskap. 

Förändring av verksamheten 
Kvinnorna har varierande erfarenhet som ledare. Några har själva varit aktiva täv
lingsgymnaster, några har verkat eller verkar inom flera olika former av gymnas
tik, några har mångårig erfarenhet medan andra är relativt nya som ledare. Trots 
denna varierande bakgrund har jag här sammanfört kvinnornas syn på hur gymnas
tiken förändrats under den tid de själva haft kontakt med den. Här presenteras också 
deras uppfattningar om hur den framtida gymnastiken kommer att formas. 

Tillbakablick 
Oavsett tidigare erfarenhet har samtliga intervjuade kommit in i gymnastiken när 
den redan blivit en utpräglad kvinnlig idrott. Vad menar då de kvinnliga ledarna är 
orsaken till att kvinnorna dominerar bland gymnastikens utövare? De flesta hänvi
sar till traditionen - att det betraktas som kvinnligt att gymnastisera. 

Jag tror att det hör lite grand till det här kvinnliga - att man skall vara smidig och 
graciös. Det är ju ingen kampsport. Det hör väl till det gamla traditionella kvinno
mönstret, man passar in, det är inget kontroversiellt att vara där. (Motionsgym-
nas tikledare) 

Det är inte lätt att svara på. Det jag först kommer att tänka på är att det ligger 
mer till för tjejer att röra sig med gymnastik. Gymnastik är ett kvinnligt sätt att 
röra sig. Så att jag tror att det ligger naturligt tillför tjejer, vilket i och för sig är 
synd för killarna skulle behöva mer av den typen av kroppsrörelser. 
(Motionsledare) 

Jag tror att det har mycket med musik att göra. Rörelser till musik. Och så tror 
jag att det passar kvinnor att komma samman och få röra sig med mjuka rörelser. 
... Jag tror att det är något som är lämpligt för kvinnor. Att man utvecklar 
rörelsen. Det är roligt helt enkelt, att röra sig till musik. (Förbundsledare) 

En ledare pekar också på att gymnastikföreningarnas utbud i stor utsträckning 
vänder sig till vuxna kvinnor, vilket inte andra idrotter gör. Några ledare lägger or
sakerna hos gymnastikens lättillgänglighet och enkla former. 

Motionsgymnastiken är så lätt att hoppa med i, inte så kravfullt och man får röra 
på sig, hela kroppen. Och för flickor är det ganska naturligt att stå på händer och 
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slå kullerbyttor. Många föräldrar tar med dem till barngymnastiken när de är små, 
så det blir att man fortsätter då inom gymnastiken. (Truppledare) 

Det är relativt enkelt att ta sig dit. Det är billigt och ligger på tider när man kan 
få barnvakt hemma. ... Du kan gå till en gymnastiksal och göra precis så mycket 
eller lite du vill och är ändå med i gemenskapen, (Motionsledare) 

Jag tror också att det är lätt, man behöver ingen speciell utrustning, utan man 
går dit och tar på sig ungefär vad som helst och motionerar till musik och känner 
att man gör någonting. Det är lätt att gå dit. (Förbundsledare) 

Avsaknaden av manliga gymnaster, har samma principiella förklaring - fast om
vänt - dvs att gymnastisera kolliderar för en man med föreställningar om vad som 
är manligt. Flera av de intervjuade använder uttryck som att män/pojkar tycker det 
är "fjantigt" och "töntigt" att gymnastisera och att män sannolikt tror att gymnas
tik är för lite prestationsinriktad. Några menar också att verksamhet utan täv
lingsinslag inte lockar män på samma sätt som kvinnor. Tävlingsgymnastikens 
speciella villkor menar också några missgynnar gymnastikens möjligheter att rek
rytera utövare i förhållande till andra tävlingsidrotter. 

Tävlings gymnastiken för pojkarna är väldigt krävande med många redskap. Ska de 
tävla har de sex grenar som de ska vara bra i - fristående, hopp, räck, ringar, barr 
och bygel. Det är som att tänka sig en friidrottare som skall hoppa höjd, springa 
fort och stöta kula. (Truppledare) 

Det tror jag också har att göra med att killar ska följa med pappa på hockey, när 
de är små. Det är ju föräldrarna som styr ganska mycket från början. (Elitflick-
tränare) 

De intervjuade kvinnorna har upplevt flera tydliga förändringar inom både den 
kvinnliga och manliga gymnastiken under sin verksamhetstid. Inom tävlingsgym
nastiken synes ledarna vara överens om att den ständigt ökande svårighetsgraden är 
den mest markanta förändringen. Samtidigt framskymtar uppfattningen att det 
egentligen inte berör dem och deras adepter i särskilt hög grad: 

Den har inte förändrats, tycker jag. Jo, i och för sig så har den förändrats. Om man 
tänker på tävlingarna så är det ju lika. Du har ju vissa redskap du ska köra. Men 
svårighetsgraden på de olika redskapen ökar ju hela tiden. Svårigheterna de körde på 
50-talet det är ju löjligt alltså!... Det är klart att det kan vara lite väl svåra grejer, 
men så högt kommer ju inte vi. Det finns vissa grejer som bara öststaterna klarar 
av. (Elittränare) 

Det sker ju en sådan otrolig utveckling, men det är farligt om det blir för myc
ket allvar. (Elitflicktränare) 

Förändringen inom tävlingsgymnastiken, som ledarna beskriver den, synes ha varit 
ungefär likartad inom den manliga och kvinnliga gymnastiken. Det gäller även 
minskningen av antalet utövare. Samtidigt synes den internationella utvecklingen 
med den ständigt ökande svårighetsgraden avskräcka något. 
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Truppgymnastiken är den enda form av gymnastik där den kvantitativa ökningen 
har varit påtaglig under senare år, enligt ledarna. Här har också den förändringen 
skett att det numera förekommer s k mixade trupper, dvs trupper med både kvinn
liga och manliga gymnaster, även om de rent kvinnliga trupperna dominerar stort. 
Skälen till den kvantitativa förändringen menar ledarna är både det ökade utbudet av 
truppgymnastik i varierande former och den alltmer krävande tävlingsgymnastiken. 

Man kan vara med även om man inte är så duktig. I trupp gymnastik kan den, som 
inte vill eller kan vara med i hopp, i stället vara med i fristående eller matta. ... 
Sen show-gymnastiken och Oskar, den är ännu bredare. Där kan man vara med och 
göra en liten grej, men man är med i den stora truppen. (Ungdomstruppledare) 

För en tävlingsgymnast så är det jättesvårt att nå toppen. Man gnetar på och 
man tränar och man tränar. Samma, samma, samma. I trupp gymnastik kommer 
man fortare framåt, fastän man inte är super duktig kan man ha utbyte av att tävla i 
trupp. Alltid är det någon som kan rädda en - precis som i alla lagsporter, man kan 
hjälpas åt - det blir inte samma utslagning. (Förbundsledare) 

Inom motionsgymnastiken har de intervjuade upplevt flera förändringar. En sådan 
tydlig förändring är att uppdelningen mellan manlig och kvinnlig motionsgymna
stik inte längre är så tydlig. Ett skäl är att biandgymnastik förekommer allt mer - i 
vissa föreningar arrangeras endast sådan gymnastik. Ett annat skäl är att 
motionsgymnastiken utbjuds mer med utgångspunkt i utövarnas förmåga och 
oftast inte under benämningar som manlig och kvinnlig gymnastik. De citerade 
svaren nedan skall därför främst ses som svar på frågan om hur den motions
gymnastik som kvinnor deltar i förändrats. 

Motions gymnastiken har blivit mycket mera styrkeinriktad. ... Den har fått inspi
ration från work-out och många nya grenar. Men framför allt tycker jag att det i 
styrketräningen för kvinnor är väldigt stor skillnad. ... Jag tycker det är bra om 
man kan bredda - för många tycker olika om gymnastik. Bara det inte blir för tren
digt. (Motionsledare) 

Det är säkert väldigt varierande ute i landet. För att försöka öka och behålla fol
ket inom grupperna i gymnastikföreningarnas regi har man börjat "trenda till" det 
även här. Nu ska det visst heta trendjazz och inte jazzgymnastik.... Det är klart att 
man skall göra det kul, men inte på bekostnad av det som är bra. (Motionsledare) 

Förr tänkte man på att det skulle se vackert ut, man skulle göra en rörelse ett 
visst antal gånger, man skulle följa temat i musiken väldigt noga och följa pro
grammen som de var utarbetade så exakt som möjligt. Det var sällan 
gymnastikledarna själva som gjorde program, utan man tog utarbetade program 
och följde dem till punkt och pricka. Nu gör man längre serier av varje rörelse så 
att man ska hinna lära sig dem och få ut något av dem. Man gör rörelserna enklare 
så att alla ska kunna hänga med. (Motionsledare) 

Motions gymnastiken har förändrats väldigt mycket bara på de senaste 7-8 åren, 
när det gäller rörelsemässigt. Man har blivit mycket mer medveten om vad man 
sysslar med, om hur man ska göra. (Motionsledare) 

124 



I den kvinnliga gymnastiken hade man tidigare stegkombinationer. Det var 
också mycket mera bundna rörelser.... Jag tycker förändringen är positiv. Det var 
många som inte orkade hänga med. Jag tycker det är viktigt att man kommer - det 
är det viktigaste - att man hänger med och tycker det är roligt. Vi har ju eftersträvat 
kvalitet, och det tror jag att man får om man upprepar en sak tillräckligt många 
gånger. Inte att man måste nöta in vissa steg, utan jag tr or att man kan få bra 
kvalitet - kvalitet är att ta ut rörelserna rätt - även med den här "Härma-John-meto-
den". (Förbundsledare) 

Friskis & Svettis och de här organisationerna har fört mycket positivt med s ig. 
Det är en helt annan stämning, men rörelsemässigt är det negativt för flickorna, 
speciellt för flickor som inte är så hårda eller så starka. (Förbundsledare). 

Till ovanstående förändringar fogar flertalet ledare också den annorlunda tillämp
ningen av musiken, dels spelas nu modernare musik, dels är programmen inte lika 
temamässigt anpassade till musiken. Musiken är också en av de mer synbara - eller 
snarare hörbara - förändringarna inom den manliga motionsgymnastiken. På 
samma sätt som i redovisningen av synen på förändringar inom den motionsgym
nastik som kvinnor deltar i, avser de citerade svaren nedan den motionsgymnastik 
som män deltar i (och inte strikt manlig motionsgymnastik). 

Jag tror att det har kommit in mycket mer rörlighet, mjukhet och smidighet. Om 
man får kalla det så - lite mer kvinnlig mansgymnastik. Det har samlats mer åt 
mitten. (Motionsledare) 

Jag tror att det har gått mot en mjukareform, mindre av det här militäriska utan 
man har närmat sig den kvinnliga gymnastiken. Det visar sig ju också att det här 
fungerar brat det här med biandgrupper. (Motionsledare) 

Jag kan inte skilja på manlig och kvinnlig gymnastik. Jag kan inte tänka mig 
en sort för tjejer och en sort för killar, eftersom jag inte har varit med om det annat 
än i skolan. Det ska vara killar och tjejer tillsammans. Men det finns mer sådan 
här "kraft-gympa" i killarnas om man ska säga något. (Motionsledare) 

Framtiden 
Hur ser då ledarna på framtiden? När det gäller den individuella tävlingsgymnasti
ken tycks ledarna inte förvänta sig någon nämnvärd ökning av vare sig manliga 
eller kvinnliga utövare. Någon när en förhoppning om att de f n framgångsrika 
manliga gymnasterna i den egna föreningen och i svenska landslaget skall kunna 
öka intresset bland pojkar. De ledare som har erfarenhet av Rytmisk Sportgymna
stik, den enda gymnastikform som inte utövas av män, tror inte att den heller i 
framtiden kommer att bli någon manlig idrott. En viss oro uttalas inför fortsatt 
utveckling av svårighetsgraden. När det gäller den skarpa gränsdragningen mellan 
kvinnlig och manlig gymnastik varierar uppfattningarna. Några menar att 
uppdelningen av fysiologiska skäl bör finnas kvar. En ledare uttrycker det så att 
hon "njuter av att se båda sporterna", medan andra menar det mest är tradition som 
gör att man håller fast vid uppdelningen. De som företräder den senare uppfatt
ningen synes dock inte vara inställda på att arbeta för ett närmande mellan den 
manliga och kvinnliga gymnastiken. 
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Jag vet att pojkar har en större muskelkapacitet än flickor och då tror jag att man 
kan anspela på det. De har mer spänst och styrka rent fysiologiskt. Därför tycker 
jag inte det är fel att pojkarna lägger mer an på styrkan och flickorna på mjuk
heten. Män och kvinnor kan mötas i gymnastiken. (Förbundsledare) 

När det gäller motionsgymnastikens framtid synes ledarna vara eniga i uppfatt
ningen att biandgymnastiken har kommit för att stanna. 

Vi får väl hoppas att manlig och kvinnlig gymnastik går hand i hand. 
(Motionsledare) 

Jag kan inte skilja manlig och kvinnlig gymnastik åt (Motionsledare) 
Män och kvinnor kan mötas i gymnastik. ... Jag vill att pojkar ska få mer 

mjukhet och flickor mer styrka. (Förbundsledare) 

Några ledare menar dock att det kan vara befogat att även i framtiden ha rent 
kvinnliga motionsgrupper. 

Jag tror det kan vara skönt någon gång att bara vara ena könet. Jag är själv med i 
biandmotion och jag tycker det ena är lika roligt som det andra. (Motionsledare) 

Det är bra med blandade grupper Jag tycker inte att man skall separera, men det 
är klart att det är bra att det finns kvinnlig respektive manlig motion för dem som 
absolut inte vågar eller vill av någon anledning. Det är ju synd om de inte ska 
våga bara för att det är blandat. (Motionsledare) 

Vilken typ av motionsgymnastik förväntar sig ledarna i framtiden? I ett avseende 
har ledarna en enstämmig uppfattning. Det kommer att bli mer s k lättgympa, dvs 
de senaste årens utveckling med mycket hopp och studs inlagda i gymnastikpro
grammen kommer att tonas ner. Samtidigt menar dock några att utbudet kommer 
att vara än mer varierat än i dag. Det innebär att några förväntar sig en parallell ut
veckling mot ett utbud av hårdare gymnastik, som skulle kunna locka fler män. 
Någon ser det varierade utbudet snarare som namnbyten, som kan vara berättigade 
som marknadsföringsåtgärd men som inte innebär någon kvalitativ förändring av 
gymnastiken. 

Kvinnors och mäns inställning till gymnastik 
Uppfattningarna om kvinnor och mäns inställning till gymnastik går något isär. 
Flertalet av de intervjuade är dock osäkra i sin uppfattning. Några ledare menar sig 
aldrig ha reflekterat över frågan, några menar att män och kvinnor har samma mo
tiv, medan några har uppfattningen att motivet skiljer sig något åt. När ledarna ut
vecklar sitt resonemang kring frågan utifrån sina erfarenheter som ledare fås en mer 
nyanserad bild, även om det är svårt att få någon enhetlig bild. 

Social samvaro och kroppsliga motiv, menar ledarna, är gemensamma motiv 
för män och kvinnor. När det gäller de kroppsliga motiven menar några att det 
föreligger vissa könsskillnader, såtillvida att kvinnorna skulle vara mer intresserade 
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av att "må bra" och att få en "snygg kropp" medan männen skulle vara mer inrik
tade på att bli starka och få kondition. 

Jag tror kvinnor är mycket räddare om att se vackra ut och försöka hålla sig smala. 
Män de är charmfulla med sin kalaskula och kvinnorna håller in magen. Män vill 
få upp konditionen. Det är inte så mycket med utseendet, utan det är mera med att 
ha bra kondition och styrka. (Förbundsledare) 

För kvinnorna anses dessa motiv komma i första hand, medan vissa av ledarna 
menar att för män är dessa motiv underordnade andra. Män är mer prestationsinrik-
tade och tävlingsinriktade än kvinnor, både i tävlings- och motionsgymnastik. Den 
erfarenheten har hälften av de intervjuade kvinnorna. 

Jag tror att killarna i gymnastiken på något sätt har en tävling. Om de inte har det 
mot tjejerna, så har de det mot sig själva. På ett helt annat sätt än tjejer har. 
(Motionsledare) 

Jag tror att killarna, men det vet man väl inte, är lite mer tävlingsinriktade. Det 
gäller i alla fall de som finns här i stan. (Tävlingsgymnastikledare) 

De intervjuade ledarna själva framhåller tre motiv för deltagande i gymnastik, oav
sett inriktning - att det är roligt, den sociala gemenskapen samt att gymnastik in
nebär en allsidig träning av kroppen. Några framhåller också gymnastikens fördel 
framför flera andra idrotter, såtillvida att den kan utövas i alla åldrar. Alla dessa 
motiv synes ledarna mena, gäller såväl kvinnor som män. 

Kvinnliga och manliga ledare 
Frågorna under denna rubrik rör jämförelser mellan kvinnliga och manliga ledares 
sätt att arbeta, samt de intervjuades syn på relationen mellan manliga beslutsfattare 
och den kvinnliga gymnastikens framtid. 

En majoritet av ledarna menar att de arbetar annorlunda än sina manliga kol
legor. Däremot varierar uppfattningarna om vari skillnaderna föreligger. Några 
menar att skillnaden ligger i synen på målet med verksamheten. 

Jag tror att män har mycket mera prestationskrav än vad kvinnor har. Kvinnorna 
ser mer till det sociala och att det ska vara roligt och trevligt. (Truppgymnastik-
ledare) 

De äldre männen tror jag ser det annorlunda. De vill nog ha fram bra gymnaster 
som de skall kunna visa upp någon gång. Så ser ju inte jag på d et, jag ser ju det 
bara som att man ska ha kul. (Tävlingsgymnastikledare) 

Andra ledare säger att det faktum att manliga och kvinnliga ledare ofta arbetar med 
manlig respektive kvinnlig gymnastik leder till att sätten att arbeta också blir 
olika. 
En manlig ledare vet ganska lite om tjejgymnastik och jag vet ganska lite om 
manlig gymnastik. ...De tjejer som har manliga tränare blir ju lite duktigare, vå
gar köra lite mer. Det finns ju mer av killarnas del i tjejernas än tvärtom. Men jag 
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skulle kunna köra mjukhetsträning med killarna, det behöver dom. (Tävlings-
gymnastikledare) 

En ledare beskriver sina erfarenheter av manliga och kvinnliga domares sätt att ar
beta sålunda: 

Vid Nordiska Mästerskapen senast, så bedömde kvinnor truppfristående för pojkar -
en provbedömning - och det var en väldig skillnad i bedömning. Bromma-gym-
nasterna hade ett lekfullt, dansant fristående och perfekta volter, om dem sa kvin
norna: "Jättebra", medan manliga domare sa: "Nej, de tramsar så mycket emellan". 
Jag tror det blir bättre om man försöker blanda kvinnor och män. (Förbundsledare) 

Några motionsledare anser att kvinnliga och manliga ledare arbetar likartat. Ett 
skäl till detta uppges vara att i och med att en man accepterat att vara motionsle
dare har han också accepterat motionsgymnastikens förutsättningar och mål. Nå
gon menar att biandgymnastikens tillkomst medfört att kvinnor och män kommit 
att arbeta lika och att skillnaderna i arbetssätt mest är hänförbara till individuella 
skillnader. 

Den kraftiga mansdominansen i maktpositionerna i svensk gymnastik förklarar 
de intervjuade med att situationen är likartad i samhället i övrigt. Behovet av att 
förändra situationen för att få en positiv utveckling av kvinnors gymnastik, upp
levs lite olika. Flertalet anser att män och kvinnor har olika erfarenheter och tänker 
annorlunda. Hälften av de intervjuade kvinnorna har uppfattningen att detta faktum 
inte har så stor betydelse just i gymnastik. Den kvinnliga gymnastikens önskemål 
tillgodoses ändock. 

Jag tror att de män som vi har i vårt förbund, åtminstone, de är gymnaster av 
samma sort som jag.... I Svenska Gymnastikförbundet har jag heller aldrig märkt 
någon aggressivitet mot kvinnor - utan vi arbetar mot ett gemensamt mål. Jag har 
inte upplevt det som manligt-kvinnligt, någon motsättning. Aldrig. (Förbunds-
ledare) 

De män som är med i gymnastiken, de ser på gymnastik på ett riktigt sätt, för 
har en man valt att vara med i gymnastik som är en så kvinnodominerad grupp, så 
är han nog lite speciell som man. (Truppledare) 

Kvinnors sämre självförtroende liksom att kvinnor prioriterar sina ideella uppdrag 
annorlunda än män och hellre väljer att vara ledare på gymnastikgolvet än att sitta 
i styrelser, ses också som orsaker till den kvinnliga underrepresentationen i makt
positioner. En ledare påtalar också att de manliga ledarnas nätverk blir ett hinder 
för en ensam kvinna i en styrelse. 

Sammanfattning 
Kvinnorna och män är olika - både fysiologiskt och socialt. Den kvinnosynen har 
de intervjuade kvinnliga gymnastikledarna. Kvinnans fysiska underlägsenhet är 
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huvudmotivet till indelningen i skilda tävlingsprogram mellan män och kvinnor i 
den individuella tävlingsgymnastiken och till skilda redskap och övningar i trupp
gymnastiken. De flesta ledarna synes dock mena att både kvinnlig och manlig 
gymnastik har att vinna på att lära av varandra och att så redan sker, ser de positivt 
på. Den kvinnliga gymnastiken kräver ökad styrka och den manliga gymnastiken 
har blivit mer rytmisk. Uppfattningen är således den att utövandet skall underord
nas eller snarare anpassas till utövaren. Utvecklingen inom tävlingsgymnastiken 
med den ökande svårighetsgraden inom både den manliga och kvinnliga gymnasti
ken, är ett uttryck för motsatsen. En utveckling som oroar kvinnorna - eller som 
några uttrycker det "att någonstans måste gränsen gå för vad människokroppen kan 
klara av". 

Rörelsernas och gymnastikprogrammens anpassning efter utövaren är utgångs
punkt för de kvinnliga ledarna, när de argumenterar för biandgymnastik inom mot
ionsgymnastiken. I det stora utbudet av och olika former av motionsgymnastik 
bör varje gymnast, oavsett kön, kunna finna den form av gymnastik som bäst 
passar henne eller honom. Några ledare menar dock att en uppdelning i kvinnliga 
och manliga avdelningar i motionsgymnastik kan vara motiverad, om det är en 
förutsättning för att kvinnor skall våga och vilja deltaga. 

Frågan om manligt och kvinnligt ledarskap synes inte vara av särskilt stort in
tresse för de intervjuade kvinnliga gymnastikledarna, åtminstone såtillvida att de 
sällan reflekterat över sin egen roll eller de manliga ledarnas roll i den kvinnodo-
minerade verksamheten, som gymnastiken innebär. Flertalet har inte upplevt några 
nackdelar med dominansen av manliga beslutsfattare, trots att de menar att kvinnor 
och män är olika i socialt hänseende. Detta förklarar de med att männen inom 
gymnastiken är annorlunda än män i allmänhet. 

Sammanfattande diskussion 
Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera Svenska Gymnastik
förbundets diskussioner och beslut om kvinnors deltagande i gymnastik. Jag har 
inledningsvis givit en beskrivning av Gymnastikförbundets utveckling i vissa av
seenden, som jag bedömt som väsentliga för specifikt den kvinnliga gymnastiken, 
och därmed fått underlag för en beskrivning av förbundets idrottsuppfattning och 
kvinnosyn. Jag har således inga anspråk på att ge en heltäckande bild av SvGF:s 
historia. Jag har vidare sammanställt statistiska uppgifter om kvinnors engage
mang inom gymnastiken, som ett mått på den kvantitativa utvecklingen. Den 
avslutande delstudien beskriver idrottsuppfattningen och kvinnosynen hos några 
kvinnor, som är ledare inom gymnastiken i dag. 

P H Lings ande har under lång tid genomsyrat svensk gymnastik och varit dess 
rättesnöre. Detta arv har starkt präglat både gymnastikens form och innehåll samt 
den ideologiska debatten, såsom den avspeglar sig i gymnastikens officiella före
trädares uppfattningar i specifika frågor. 

Det man framför allt synes ha tagit fasta på hos Ling är dels hans krav på 
allsidighet i utövandet, dels hans krav på att gymnastikövningarna skulle ha en 
vetenskaplig förankring. Det senare kravet har för SvGF inneburit att man kunnat 
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motivera förändring och differentiering i gymnastikutövandet med hänvisning till 
nya vetenskapliga rön. I begynnelsen var SvGF:s verksamhet inriktad på gymnas
tik för unga, starka, spänstiga och prestationsinriktade män. Gymnastikövningar
nas mål var förbättrade prestationer och fulländade rörelser, vilka visades upp för 
publik vid gymnastikfester eller för domare vid provtagning. Under 1910-talet vid
gades verksamheten både vad avser målgrupper och inriktning under devisen 
"Gymnastik åt alla". Bakom detta låg en gymnastikverksamhet som vände sig till 
både män och kvinnor i olika åldrar med olika färdighetsnivå, där den enskilda indi
videns hälsa var huvudmålet. 

Inom SvGF har man betraktat gymnastik som något artskilt från annan idrotts
verksamhet - ibland har idrott och gymnastik setts som varandras komplement 
ibland som varandras konkurrenter. SvGF:s inställning till tävling var inlednings
vis ambivalent, sedan under relativt lång tid negativ, för att slutligen bli positiv. 
Det angivna motivet till den positiva inställningen - "naturlig utlösning för ett 
intensivt gymnastikintresse" - antyder svårigheter att hålla gymnastiken artskild 
från övrig idrott. När det gäller tävlingsgymnastikens utformning försökte man 
inledningsvis hävda den svenska gymnastikens förtjänster gentemot andra gym-
nastik-systems. Relativt snart skedde dock här en total anpassning till den inter
nationella utvecklingen. 

Truppgymnastiken, som är en i huvudsak nationell och i begränsad omfattning 
nordisk företeelse, har haft en stor kvantitativ ökning under 1980-talet. Från denna 
gymnastik går sannolikt starka band tillbaka till den tidiga, traditionella trupp
gymnastiken. 

SvGF:s idrottsuppfattning har således kvalitativt förändrats under gymnastikens 
framväxt och expansion. Officiellt har man dock under lång tid haft P H Lings 
idéer som grund. 

SvGF:s kvinnosyn synes, i ett väsentligt avseende, ha varit stabil fram till 
1980-talets början, nämligen att kvinnan är annorlunda än mannen och det får 
konsekvenser för hennes idrottsutövning. Det kvinnliga könets biologiska särart 
karaktäriseras av kvinnans fysiska underlägsenhet och annorlunda psyke. Detta får 
effekter för kvinnans fysiska prestationsförmåga. Särskilda gymnastikprogram med 
särskilda övningar för kvinnor, kvinnliga ledare för kvinnliga utövare liksom sär
skilda tävlingsbestämmelser för kvinnor har därmed varit en självklarhet. 
Flexibiliteten hos Linggymnastiken gjorde det möjligt, och så småningom även 
självklart, att utforma gymnastiken för kvinnor annorlunda än för män med bibe
hållandet av den lingska traditionen. Även kvinnorna kunde således föra det lingska 
arvet vidare. 

Vilket bidrag till vår förståelse ger då de statistiska uppgifterna? Redan vid förs
ta mättillfället år 1920 utgjorde kvinnorna en dryg tredjedel av antalet gymnaster. 
En andel som med några procentenheter understiger 1984 års siffror, vad avser 
kvinnornas andel av hela idrottsrörelsens medlemskap. Med sina 82 procent 
kvinnliga gymnaster motsvarande drygt 300.000 i faktiskt antal, är SvGF det i 
särklass största specialidrottsförbundet för kvinnor. Detta är anmärkningsvärt i sig 
och utgör själva grunden för denna studie. De kvantitativa förändringarna är 
anmärkningsvärda i ytterligare avseenden. Sedan brytningsåret 1944 - då antalet 
manliga och kvinnliga gymnaster var lika stort - har andelen manliga gymnaster 
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successivt sjunkit och antalet varit i stort sett oförändrat. Denna stiltje har rått 
inom gymnastiken samtidigt som den manliga idrotten i övrigt expanderat kraftigt 
och de kvinnliga gymnasterna sexdubblats i antal. Det ständigt ökande antalet 
kvinnliga gymnaster bröts abrupt vid 1970-talets början. Först tio år senare kom 
ånyo en ökning. Noterbart är också de fluktuationer i antalet gymnaster - både 
manliga och kvinnliga - som förekommit under 1980-talet. 

Genom att länka samman beskrivningen av hur kvinnosyn och idrottsuppfatt
ning, liksom hur gymnastikens praktik förändrats, med de kvantitativa förändring
arna, fås ett bättre underlag för analys. 

Kvinnornas relativt tidiga accepterande av och anslutning till gymnastiken torde 
bl a kunna förklaras av den interna gymnastikmiljö som den kvinnliga gymnasti
ken växte fram i. Förvaltandet av det lingska arvet har varit en röd tråd under 
svensk gymnastiks framväxt. När kvinnogymnastikens specifika form och inne
håll skapades gjordes detta med Ling-gymnastiken som grund. När kvinnogymna
stiken fick sitt namn och sin specifika utformning skedde det vidare med utgångs
punkt i det kvinnliga könets särart. En organisatorisk förändring - där förening
arnas verksamhet öppnades för allmänheten och övningarna anpassades efter 
deltagarnas förmåga - blev starten för motionsgymnastiken, som hade rörelseglädje 
och hälsa som främsta mål och där den personliga färdighetsträningen spelade en 
underordnad roll. Till detta skall fogas konstaterandet att det var kvinnliga ledare, 
som gav den kvinnliga gymnastiken dess specifika utformning. Gemensamt för 
dessa kvinnor var inte bara deras kön utan också deras yrkesutbildning. De var alla 
utbildade gymnastikdirektörer och således professionella i sitt ledaruppdrag.203 

När SvGF år 1945 införde individuella tävlingar på sitt program synes det ha 
varit för att ta upp konkurrensen med tävlingsidrotten om de manliga utövarna. 
Sannolikt kom dock detta beslut för sent. Dessutom hade gymnastiken redan en 
stark prägel av icke-prestationsinriktad verksamhet. Män hade vidare många alter
nativ för idrottsutövande, där prestationen stod i centrum och som inte uppfattades 
så traditionsbundna och tråkiga i sin utformning som den manliga gymnastiken. 
Den ständiga ökningen av utövare till kvinnogymnastiken har givit hela gymnas
tiken rykte av "kvinnoaktivitet", vilket också torde ha bidragit till att männen vänt 
gymnastiken ryggen. 

Hur skall då vändningen, vid 1970-talets början, av den femtioåriga uppåtgående 
trenden för kvinnliga gymnaster förstås? Och hur skall den därefter följande 
kvantitativa förändringen förstås? Förklaringarna torde vara både inomidrottsliga 
och samhälleliga. Som jag ser det, har tre olika företeelser haft avgörande inflyt
ande på SvGF:s och dess föreningars verksamhet - nämligen den under 1910-talet 
av SA.GA. organiserade öppna verksamheten, Husmorsgymnastiken som startade 
vid 1940-talets början samt den av Friskis & Svettis under slutet av 1970-talet ut
vecklade "gympan". 

Gemensamt för dessa tre aktiviteter är att de initierades av organisationer utanför 
SvGF, men att de efter en tid kom att ingå i förbundets verksamhetsprogram. En 
sannolik tolkning av detta torde vara att SvGF har varit relativt oförmöget att ini
tiera nya verksamhetsformer. Kanske kan det tolkas som okänslighet för sam
hällsförändringar. När isen väl varit bruten, har förbundet dock snabbt kunnat 
inordna aktiviteterna i sin organisation. 
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Denna okänslighet för samhällsförändringar, menar jag, kan förklara tillbaka
gången under 1970-talet. Det dominerande gymnastikutbudet för kvinnor var då 
fortfarande husmorsgymnastiken, som under flera decennier varit flaggskeppet. 
Husmorsgymnastiken hade både till namnet och utformningen tagit sin utgångs
punkt i den kvinnliga särarten. I takt med kvinnornas ökande intåg på arbetsmark
naden försvann husmorsbegreppet, vilket måste ha medfört att allt fler kvinnor 
uppfattade att denna gymnastikform inte var avsedd för dem.204 Än väsentligare 
torde ha varit 1970-talets officiella arbete för jämställdhet och de inledningsvis 
rådande idéerna om kvinnors och mäns likhet.205 Att vid en sådan tid rekrytera 
kvinnor till en för kvinnor särskilt anpassad idrottsaktivitet - och dessutom för en 
kvinnokategori på utdöende - blev därmed allt svårare. 

När SvGF år 1978 officiellt avförde husmorsgymnastiken från sitt program, 
hade förbundet inte något kvalitativt annat att erbjuda. Det gjorde emellertid den av 
Friskis & Svettis lanserade gympan. Dessutom uppgav man där att man tog sin 
utgångspunkt i mäns och kvinnors likhet, vilket innebar att gympan skulle utövas 
av män och kvinnor tillsammans. Som omnämnts menade vissa kritiker att denna 
form av gymnastik kom att utföras på männens villkor. 

De intervjuade kvinnliga ledarna bekräftar, utifrån egna erfarenheter, utveck
lingen från könsindelade avdelningar inom motionsgymnastiken till blandade 
grupper, där indelningen görs efter intensitet och "hårdhet" i motionsprogrammen. 
Ledarna ser positivt på denna utveckling samtidigt som de också konstaterat att 
kvinnorna dominerar i alla grupper och att männen i huvudsak återfinns i avdel
ningar som benämns "intensivgymnastik", "järngympa" o dyl. 

Hur kan kvinnornas respektive männens involvering i biandgymnastiken för
klaras? En förklaring är sannolikt det ökande intresset för hälsa och den egna krop
pen. Jag menar att det vidare finns könsspecifika förklaringar. I biandgymnastik 
betonas likheten mellan könen medan olikheterna tonas ned. Kvinnor som deltager 
i biandgymnastik kan således hävda att de har en modern kvinnosyn, till skillnad 
från deltagarna i den tidigare rena kvinnliga gymnastiken, som utgick ifrån 
skillnaden mellan könen. Att delta i biandgymnastik torde för en kvinna också 
kunna ses som ett led i en medveten eller omedveten strävan efter jämställdhet. 

Bland män finns ingen sådan strävan. För dem kom biandgymnastiken att inne
bära något kvalitativt nytt som ersättning för den stela och tråkiga Ling-
gymnastiken. Indelningen av grupper efter träningsintensitet och benämningar på 
grupperna, där styrka och manlighet framhävs har också hjälpt till att tvätta bort 
stämpeln av kvinnlig aktivitet. 

SvGF:s successiva anpassning till ett synsätt att kvinnor och män skulle gym
nastisera tillsammans, torde således till stor del ligga bakom ökningen. Sväng
ningarna under detta decennium motiveras också av att de föreningar som tillhör 
Friskis & Svettis inträtt och urträtt som medlemmar i SvGF. 1987 års nedgång är 
svårtolkad. En förklaring kan vara att flera organisationer - ideella och kommer
siella - bedriver likartad och därmed med SvGF konkurrerande verksamhet. 

Kanske kan nedgången också förklaras av svårigheter att finna en för presumtiva 
utövare attraherande gymnastikform, som passar dagens mångtydiga syn på man
ligt och kvinnligt. Jag har i kapitel 3 visat hur särartsideologin börjar återkomma i 
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samhället under 1970-talets senare del och inom idrottsrörelsen en bit in på 1980-
talet. 

En intressant och relevant fråga i detta avseende blir beslutsfattarnas inställning. 
Jag har visat att ökningstakten av andelen kvinnliga utövare och kvinnliga ledare, 
på olika nivåer är relativt jämn. Framför allt att det finns ett dock stort glapp, vad 
avser den könsmässiga fördelningen, mellan företrädarna på basplanet, de aktiva 
gymnasterna och instruktörerna, och makthavarna inom svensk gymnastik, dvs 
styrelseledamöter på regional och riksnivå. Frågan om vad detta glapp betyder för 
gymnastikens utformning låter sig inte så lätt besvaras av de historiska dokumen
ten. För detta krävs intensivstudier av relationen mellan styrelsernas arbete och 
gymnastikverksamheten. Hur skiljer sig t ex ett distrikt som Hälsingland med sin 
av tradition höga andel kvinnliga styrelseledamöter från Stockholmsdistriktet, där 
denna andel alltid varit låg? 

De intervjuade kvinnliga ledarna uppger sig ha förtroende för sina manliga be
slutsfattare. De menar att dessa män sannolikt är "annorlunda" än andra män, i an
nat fall skulle de inte vara ledare inom den kvinno- och motionsinriktade gymnas
tiken. Detta skulle i sin tur vara en garanti för att kvinnornas intressen tas tillvara 
på ett riktigt sätt. Jag menar att situationen vare sig i dag är, eller under kvinno
gymnastikens framväxt har varit, helt konfliktfri. När den kvinnliga gymnastiken 
utformades gjordes det med det kvinnliga könet som utgångspunkt. Inom SvGF 
har man således inte behövt föra någon diskussion om det lämpliga, eller olämp
liga, i att kvinnor utövar gymnastik - den gymnastik kvinnorna utövade var ju ut
formad efter deras förutsättningar. Den kvinnliga gymnastiken har ifrågasatts därför 
att det varit tveksamt om den kunde sägas bygga på de lingska principerna. Som 
ovan visats har de kvinnor som gått i bräschen vid utvecklandet av den kvinnliga 
gymnastiken tvingats försvara sin gymnastik mot dylika angrepp. Även om det 
inte sagts explicit har självfallet detta ifrågasättande haft en könsmässig grund. 
Kunde kvinnor verkligen förvalta det lingska arvet på ett riktigt sätt? 

Är då konflikterna undanröjda i dag och är de manliga makthavarna inom 
gymnastiken "annorlunda"? Jag menar att det knappast är sannolikt. Snarare är det 
så att traditionen inom gymnastiken lett till att män fortfarande sitter i ledningen 
trots att den fått karaktären av en kvinnoverksamhet. I likhet med de intervjuade 
kvinnorna tror jag vidare, att förhållandet också har en samhällelig förklaring -
män besätter maktpositionerna i samhället oavsett verksamhetens inriktning. 
Männen i gymnastikens ledning tvingas i sitt arbete ta hänsyn till den verksamhet 
de verkar inom. De kan inte vidtaga sådana åtgärder eller fatta sådana beslut, som 
skrämmer kvinnorna ifrån gymnastiken. Därav kvinnornas förtroende för dem. 
Samtidigt har män och kvinnor inom gymnastiken ett gemensamt intresse av att 
öka anslutningen av män. Motiven för detta är dock inte desamma, även om det 
kan synas så. För männen är det självklart att sträva efter fler män till en 
verksamhet där de själva är makthavare, statusen på deras ledaruppdrag blir därmed 
högre. 

133 



Med en kvinnosyn som tar sin utgångspunkt i könets likhet, skulle även kvin
norna vinna på att få fler män till gymnastiken. Det skulle sannolikt innebära höjd 
status på deltagandet i gymnastik, då manliga områden har högre status i vårt 
samhälle. Om ett sådant synsätt skulle få genomslagskraft är det också sannolikt 
att gymnastiken förlorar sin särprägel inom svensk idrottsrörelse, som ett område 
där idrottsaktiviteten anpassats efter det kvinnliga könets särart. Biandgymnastiken 
är ett exempel på att denna utveckling inletts. 
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Kapitel 5 

Fotbollförbundet - kvinnor och 
fotboll 

Bakgrund 
Fotboll är kvantitativt sett den näst största idrotten för kvinnor i Sverige - en 
position som nåtts under knappt tjugo års verksamhetstid. 

Fotboll har sedan 1940-talet brukat benämnas den svenska nationalsporten. Be
nämningen har sin grund i det faktum att Svenska Fotbollförbundet, som orga
niserar fotbollsverksamheten i landet, sedan dess varit det största specialförbundet 
inom RF, vad avser antal medlemmar. Fotboll är också den största publikidrotten i 
Sverige. 

För den som studerar kvinnors idrottsutövande är benämningen nationalsport 
både förvånande och missvisande. Visserligen har fotboll under femtio år haft flest 
utövare, men fram till 1970-talets början var fotboll uteslutande öppet för halva 
nationens befolkning, nämligen männen. Få specialförbund kan redovisa så långt 
tidsintervall - nära åttio år, 1896 respektive 1973 - mellan instiftelseåren för 
svenskt mästerskap för män respektive kvinnor (jfr s 51). Anmärkningsvärt är vi
dare att ingen idrott kan, såsom fotbollen, uppvisa så snabb ökning av antalet 
kvinnliga medlemmar. 

Fotboll är inte bara en svensk utan en världsomfattande aktivitet. Det över hela 
världen spridda och kända verket "Fotbollsfolket" - där författaren Desmond Morris 
beskriver och analyser fotbollsspelet, fotbollsspelaren och dennes miljö - inleds på 
följande sätt: 

Av alla händelser i mänsklighetens historia är det inte någon stor politisk tilldrag
else som blivit mest uppmärksammad, inte heller firandet av något stort framsteg 
inom vetenskap eller konst, utan ett enkelt bollspel - en fotbollsmatch. En junidag 
år 1978 påstås mer än en miljard människor ha suttit och tittat på VM-finalen 
mellan Argentina och Holland. Det innebär att ungefär en fjärdedel av jordens be
folkning slutade med det de höll på med och riktade sin uppmärksamhet mot en li
ten gräsfläck i Sydamerika, där tjugotvå färggrant klädda figurer tillbringade minst 
nittio minuter med att sparka omkring en boll i en rasande satsning och 
koncentration} 

För författaren synes den självklara utgångspunkten vara att fotboll är en manlig 
aktivitet, vilket också genomsyrar hans beskrivning och analys. 
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Det är sannolikt att detta synsätt också präglat företrädare för svensk fotboll. 
När Svenska Fotbollförbundet officiellt år 1972 beslöt att öppna porten för kvin
nor skedde det under benämningen damfotboll.2 

Fotbollsspelet brukar karaktäriseras som en kampidrott och innebär, närmast per 
definition, en tävlan. Fotbollsutövandet skiljer sig därmed från gymnastiken, där -
för en majoritet av utövarna- allsidig träning av kroppen och hälsa står i fokus. 

Att studera Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och dess förhållningssätt till 
kvinnor och idrott motiveras således av att förbundet länge varit öppet uteslutande 
för män och därefter på kort tid vuxit till landets näst största idrott för kvinnor. Ett 
annat motiv är fotbollsspelets annorlunda inriktning i förhållande till gymnasti
ken, vad avser inslag av tävlingsverksamhet. I förhållande till övriga specialför
bund har den däremot en likartad inriktning, nämligen vad avser tävlingens centrala 
roll. 

Kapitel 5 består av tre delstudier - Svenska Fotbollförbundets kvinnosyn och 
idrottsuppfattning, damfotbollens kvantitativa utveckling samt kvinnliga fotbolls
ledares kvinnosyn och idrottsuppfattning. 

Syfte 
Syftet med denna delstudie är att beskriva och analysera Svenska Fotbollförbundets 
diskussioner och beslut om kvinnor och fotboll. 

De frågeställningar jag därvid vill belysa är: 

Vilken idrottsuppfattning har funnits inom Svenska Fotbollförbundet under 
fotbollens framväxt och utveckling från 1800-talets senare del fram till år 1986? 
Vilken kvinnosyn har präglat Svenska Fotbollförbundets diskussioner och beslut 
om kvinnors deltagande i fotboll? 
Hur har kvinnornas deltagande i fotboll utvecklats kvantitativt? 
Hur ser kvinnliga ledare på förbunds- och föreningsnivå idag på fotboll för kvinnor 
respektive män? 

Begrepp 
I kapitlet används några begrepp som jag definierat enligt följande: 

Med fotboll avses den verksamhet som bedrivs och bedrivits av svenska fot
bollsföreningar. Med damîoiboW avser jag fotbollsspel som utövas av kvinnor. 
Begreppet /zerrfotboll används på motsvarande sätt vid jämförelser mellan kvinnors 
och mäns fotbollsspel. 

Med idrottsuppfattning avses uppfattningen om hur fotbollsspelet bör utföras 
och organiseras. I detta kapitel redovisas den rådande idrottsuppfattningen inom 
Svenska Fotbollförbundet och hos ett urval av kvinnliga fotbollsledare. 

Med kvinnosyn avses uppfattningar om vad som karaktäriserar det kvinnliga 
könet och vilka effekter det anses få för kvinnors involvering i fotbollsverksamhet. 
Här redovisas den rådande kvinnosynen hos Svenska Fotbollförbundet och ett urval 
av kvinnliga fotbollsledare. 

136 



Källor och metod 
Studierna baseras dels på skriftliga dokument dels på intervjuer. Dokumentstudier 
har främst gjorts av Svenska Fotbollförbundets protokoll, årsberättelser, årsböcker 
och vissa utredningar. Under 1970- och 1980-talen har damfotbollen varit föremål 
för särskild utredning vid några tillfällen. Dokumentationen och efterföljande dis
kussioner, beslut och åtgärder från två av dessa har särskilt analyserats. Det gäller 
dels den utredning som tillsattes år 1971 och slutrapporterades år 1972 - här be
nämnd 1971 års utredning - dels den utredning som tillsattes år 1979 och slutrap
porterades år 1982 - här benämnd 1979 års utredning. 

Som källor har vidare använts de av SvFF, under förbundets historia, utgivna 
jubileumsböckerna och annat material, som vid olika tidpunkter presenterar för
bundets verksamhet. 

Rera förlag har under de senaste decennierna utgivit periodica rörande fotboll. 
Ibland har dessa samtidigt fungerat som SvFF:s officiella organ, ibland har utgiv
ningen skett i samarbete med SvFF och ibland finns personsamband mellan 
medarbetare i respektive tidskrift eller årsbok och SvFF: s ledning. Jag har studerat 
samtliga årgångar av dessa från och med år 1965. Dessa källor har använts på så 
sätt att beskrivningen av SvFF:s idrottsuppfattning och kvinnosyn vid olika tids
perioder baseras på sådana artiklar och uppgifter, som kunnat sättas i direkt sam
band med namngivna personer i förbundsledningen eller andra officiella organ inom 
svensk fotboll. 

Utöver detta baseras studien på intervjuer med företrädare för SvFF centralt och 
regionalt. 

Svensk fotbolls historia är i det närmaste outforskad.3 Den här presenterade his
torieskrivningen bygger främst på Nordisk Familjeboks sportlexikon, liksom viss 
litteratur.4 

De kvantitativa uppgifterna baseras dels på sammanställningar som redovisats 
av SvFF och Riksidrottsförbundet, dels på några egna studier.5 

Den beskrivning och de slutsatser, som jag gjort på grundval av studien av si
tuationen inom Gymnastikförbundet, har varit vägledande för föreliggande studie. 
Det innebär att fokus legat på ett försök att kartlägga SvFF:s officiella syn på 
kvinnor och fotboll och att en generell beskrivning av damfotbollens utveckling 
underordnats detta syfte. Det innebär vidare att jag kunnat avgränsa studien något i 
förhållande till gymnastikstudien, såtillvida att jag i huvudsak koncentrerat mig på 
relationen kvinnor - fotboll respektive relationen damfotboll - herrfotboll. 

Relationen kvinnligt-manligt har vidare utgjort utgångspunkt för en intervju
studie bland några kvinnliga ledare inom damfotboll. Denna studie är parallell till 
den inom gymnastiken och skall ses som ett komplement till huvudstudien. Ge
nom de intervjuade kvinnorna har jag erhållit ett bättre underlag för analys av den 
aktuella situationen inom damfotbollen. Totalt har tolv kvinnor intervjuats - två 
med erfarenhet som ledare centralt inom Fotbollförbundet och tio med föreningser
farenhet. Urvalet av föreningsledare gjordes i fyra distrikt för att i någon mån 
eliminera eventuella geografiskt betingade felkällor. Av dessa intervjupersoner var 
sex tränare och fyra styrelseledamöter. Urvalet på central nivå underlättades av det 
faktum att det vid intervjutillfället endast fanns en kvinna i förbundets centrala 
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ledning. Intervjuperson nummer två valdes ut, då hon dels var den mest erfarna 
kvinnliga ledaren centralt, dels relativt nyligt lämnat sina förbundsuppdrag.6 

Intervjuerna genomfördes hemma hos intervjupersonerna eller på deras arbets
plats och bandades. Även om frågorna koncentrerades till området kvinnligt -
manligt inom fotbollen, erhölls mycken information rörande situationen i övrigt 
inom damfotbollen, då intervjupersonerna var positivt inställda och visade stort 
intresse för studien. Frågorna var öppna och följdes konsekvent upp med följdfrå
gor för att få både en beskrivning av situationen och intervjupersonernas egna 
uppfattningar om denna situation. 

Bollspelets och fotbollspelets historia 
I syfte att få en ram för min beskrivning och analys av hur Svenska Fotbollför
bundet hanterat frågor rörande kvinnors fotbollsspelande, ges här inledningsvis 
några glimtar dels av bollspelets tradition generellt, dels mer specifikt av fotbolls
spelets framväxt. 

Moderlandet England 
Fotbollsspel förekommer således världen över - och i olika former. Det torde vara 
riktigt att påstå att det moderna fotbollsspelet uppstod och utvecklades i England 
under mitten och senare delen av 1800-talet. 

Bollspel i varierande former, av vilka vissa benämns fotboll, har dock före
kommit i tidigare samhällen, liksom i det engelska, och bland olika samhälls
skikt. Detta till trots tycks de författare som skildrar dessa tidiga bollspel vara täm
ligen överens om att de har litet eller ringa samband med det nutida fotbollsspelet. 

Sociologerna Norbert Elias och Eric Dunning har särskilt studerat de medeltida 
bollspelen i England och dess funktion i det samhället. De konstaterar att de dåtida 
bollspelen hade få likheter med nutidens spel samt att skillnaderna mellan det me
deltida samhällets struktur och det nutida är tydliga. De drar därvid slutsatsen att 
bollspelen hade en helt annan funktion då än de har idag. De medeltida bollspelen 
representerade en kontrollerad form av konfliktlösning. Det är därför knappast 
adekvat att se det fotbollsspel som växte fram under 1800-talet som en naturlig 
utveckling av det medeltida bollspelet. Författarna hävdar vidare att termen 
"fotboll" uteslutande syftade på en speciell boll och inte hade med själva spelet att 
göra. Sådana bollar, menar man, liknar visserligen dagens, men har påträffats i alla 
agrarsamhällen, där de utnyttjats som tidsfördriv. 

Elias har analyserat den antika idrotten och kopplat analysen till sin tes om 
civilisationsprocessen, där han hävdar att våld, våldsliknande handlingar och drifts
liv gradvis genomgått förändringar såtillvida att de ställts under kontroll, till att 
börja med av yttre kontroll, men efterhand av en intern kontroll - självkontroll.7 

Han sammanfattar sin analys med att konstatera att även om det världen över i 
olika samhällen har förekommit och förekommer tävlingsspel, så har den speciella 
form som kallas sport uppstått ur en jämförelsevis ny utveckling. 

Morris ser dock ett visst samband mellan det medeltida bollspelet och det på 
1800-talet framväxande fotbollsspelet och uttrycker det med att det var som om 
bollspelet legat i träda och väntade på att dess dag skulle gry.8 
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Dagens fotbollsspel har, som nämnts, sina rötter i de spel som växte fram i 
England under 1800-talet.9 Det var inledningsvis vid de s k public schools, som 
fotbollspelet organiserades, dvs vid skolor som inrättats för överklassens pojkar, 
men så småningom även bestod av medelklassens barn och också fick sina efter
följare för dessa. Några enhetliga regler fanns inte för spelet utan de fastställdes vid 
varje matchtillfälle. Variationerna hade till stor del sin grund i olikheterna mellan 
de spelplatser som stod till förfogande. 

Fotbollsspelet var således inte ett spel utan flera. Det torde dock vara riktigt att 
tala om två huvudinriktningar - rugby och soccer. Det senare namnet har sin grund 
i den organisation som bi ldades kring denna form av fotbollsspel - The Football 
Association. De olika spelen fick så småningom enhetliga, men sinsemellan 
varierande regler. När det nämnda förbundet, som det första förbundet för fotboll, 
bildades år 1863, innebar detta det första steget till mer ordnade förhållanden inom 
både rugby och soccer-fotbollen. I och med bildandet av denna organisation kom 
också initiativet över fotbollen att gå över från skolorna till "civila" fotbollsklub
bar. Detta innebar i sin tur at t fotbollen också kom att spridas till arbetarklassen -
både som skådespel, fritidsaktivitet och försörjningskälla.10 

Den internationella spridningen av fotbollsspelet blev snabbt - redan före sekel
skiftet bildades fotbollsklubbar runt om i de europeiska länderna, däribland Sve
rige, liksom i Amerika.11 

Hur försöker då de refererade författarna förstå fotbollens framväxt och etable-
ring? 

För att förklara "fotbollsfolkets" ursprung drar Morris paralleller med de tidiga 
jägarfolken, då jakten på villebråd var en fråga om överlevnad. Detta menar Morris 
kom att påverka människan genetiskt och innebära att nya egenskaper, både fysis
ka och mentala, utvecklades. Morris ger som exempel på sådana egenskaper, vig
het, snabbhet, uthållighet, träffsäkerhet och effektivitet, dvs sådana egenskaper, 
som dels är entydigt manliga, dels brukar framhållas som viktiga för nutidens fot
bollsspelare. Vägen till "målgörare" från "bytesdödare" gick, enligt Morris, via 
jordbrukarlivet. Det lugna levnadssättet som karaktäriserade detta liv behövde den 
stimulans som jakten innebar. Man kom således att fortsätta med jakten mer som 
nöje än för överlevnad. Urbaniseringen kom senare att omöjliggöra fortsatt jakt på 
villebråd och då stod bollen i centrum för en annan typ av pseudojakt - "den oblo
diga, djurfria arenasporten: bollspelen".12 

Det intressanta med Morris beskrivning och analys, och som motiverar att jag 
tagit med den här är dels att hans verk är så spritt och uppskattat världen över, dels 
att han så entydigt utgår ifrån att fotboll har varit och är en manlig verksamhet. 

Utvecklingen av fotbollen inom public school-väsendet synes ha haft sin 
förklaring till stor del i att skolans ledning såg spelet som ett väsentligt bidrag i 
dessa skolors fostrande funktion. Fotbollsspelandet ansågs utveckla för samhälls
livet värdefulla egenskaper hos över- och medelklassens ynglingar och då särskilt 
de manliga dygderna, som fysiskt mod, laganda och uthållighet.13 Att det just 
handlade om daning av den manliga karaktären tydliggörs genom den splittring 
som uppstod inom det år 1863 bildade fotbollförbundet. Splittringen hade bl a sin 
grund i en oenighet i synen på reglerna. Skulle sparkar mot motspelare tillåtas el
ler ej? Förespråkarna för att sparkar skulle tillåtas hävdade att ett förbud skulle göra 
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spelet omanligare.14 Detta var en av anledningarna till att förbundet kom att delas i 
två förbund - ett för associationsfotboll och ett för rugby.15 

Spelets spridning till arbetarklass - Dunning säger t o m övergång till arbetar-
sport - förklaras av honom med fotbollens förändring till åskådarsport.16 Det stora 
publikintresset möjliggjordes av den reducering i arbetstid för industriarbetare som 
påbörjades i slutet av 1800-talet. Lördageftermiddagar blev för många arbetsfria 
och till denna tid förlades fotbollsmatcherna. Fotbollsmatcherna kom därmed att 
bl a få funktionen av en kontrollerad fritidssysselsättning för de industrianställda. 

Historikern James Walvin avslutar sitt avsnitt om uppkomsten av arbetarklas
sens fotboll sålunda: 

The new forms of leisure were as disciplined, regulated and even as timetabled as 
the industrial society which spawned them. ... Of a ll the recreational pursuits of 
the liberated working-class communities, none was more noticeable in its impact, 
more dramatic in its attractions (for both players and spectators) and more far-rea
ching in its consequences than the game of football. 17 

Samtidigt medförde publikintäkterna möjligheter till professionalismen inom fot
bollen, vilken också successivt utvecklades.18 Sammantaget kan konstateras att de 
relaterade författarna tycks utgå ifrån att fotboll är en manlig aktivitet. 

Sverige 
Vad vet vi då om bollspelets och fotbollsspelets historia i Sverige? Som tidigare 
påpekats är svaret att vi i båda fallen vet förvånansvärt lite. Mina syften motiverar 
inte heller någon inträngande beskrivning av fotbollens historia.19 

Bollspel var överhuvudtaget relativt sparsamt förekommande i både det svenska 
bondesamhället och i de högre klasserna. Enda undantaget är det på Gotland före
kommande pärk, som dock i sin utformning är mycket olikt fotboll.20 

Det svenska fotbollsspelet har sina rötter i och sin inspiration från det fotbolls
spel som uppstod i England under senare delen av 1800-talet. Den form av fot
bollsspel som främst "importerades" till Sverige och snart fick fotfäste här var den 
s k associationsfotbollen - "soccer". Kännedom om det i England förekommande 
fotbollsspelet fick man i Sverige i första hand via deltagare i de gymnastiktrupper, 
som under Viktor Balcks ledning besökte bl a England. Även engelsmän, som 
vistades i Sverige bidrog till att sprida fotbollskunnandet. Exempel på detta är ett 
antal yrkeskunniga skottar, som engagerades av Göteborgs Gardinfabrik, liksom 
sjömän, som vid besök i Sverige spelade fotboll på lediga stunder. 

Under 1870-talet tycks de första fotbollsspelen ha förekommit i Sverige. Fot
bollsspel i mer ordnade former började organiseras under senare delen av 1880-talet. 
I Göteborg, som ganska snart blev den stad där fotbollen kom att utvecklas, ge
nomfördes den första fotbollsmatchen i samband med idrottsfesten år 1887 21 I 
Malmö utvecklades fotbollen med hjälp av danska fotbollsspelare och ledare. År 
1890 bildades där den första föreningssektionen för fotboll och samma år gav den 
ut den första översättningen av de engelska fotbollsreglerna.22 I Stockholm före
kom fotbollsspelet i vissa skolor under 80-talet. Utbytet dem emellan försvårades 
av avsaknaden av enhetliga regler. Vissa skolor, liksom "civila" bollklubbar spe-
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lade dock efter de regler, som tre bollklubbar i Visby, Stockholm och Göteborg 
enats om och låtit distribuera år 1885. Reglerna var en kombination av rugby- och 
associationsreglerna - dvs en form av "svensk fotboll".23 

Tio år senare utgav det nybildade Svenska Idrottsförbundet en översättning av 
associationsreglerna och året därpå, år 1896, arrangerade förbundet de första svenska 
mästerskapen i fotboll. 

Idrottens företrädares syn på idrott vid denna tid har presenterats tidigare.24 

Viktor Balck ger i sin Illustrerad Idrottsbok sin syn specifikt på fotboll.2^ Hans 
generella idrottssyn genomsyrar även synen på fotboll. Han ser således en klar mi
litär anknytning och menar att fotboll passar väl vid volontär- och kadettskolan. 

Men en uppfriskande syn är det att se de båda lagen bölja fram och tillbaka i häftig 
strid, att iakttaga de rörelser och manövrer, genom hvilka den ena sidans män för
söka att tillintetgöra motståndarnes stridsplaner. Ej sällan inträffar att ett enda 
skickligt drag af den alltid vakne anföraren kan rubba hela anfallsplanen i det 
fiendtliga lägret.26 

Det är heller ingen tvekan om att Balck såg fotbollen som en manlig företeelse 
och som ett led i den manliga karaktärsdaningen. 

Sinnesnärvaro, tilltagsenhet, under stundom sjeljförnekelse och kallblodighet i fa
ran äro nödvändiga egenskaper för att vara en god fotbollspelare. Dertill komma 
sådana fysiska egenskaper såsom styrka och vighet, hastig blick, snabbhet och 
rörlighet i alla rigtningar, särskildt hvad fötterna beträffar. Och den som icke redan 
e ger ofvansagda egenskaper kan utveckla dem, om han med hängifvenhet deltager i 
fotbollspelet ...27 

Svensk fotboll riksorganiseras 
Riksorganiseringen av den svenska fotbollsverksamheten hade ett likartat förlopp 
med riksorganiseringen av den svenska gymnastikverksamheten i så måtto att si
tuationen under några år var ganska förvirrad och att flera organisationer pretende-
rade på att få vara den enda och samlande.28 Att döma av såväl Fotbollförbundets 
egen version av händelseförloppet, som mer vetenskapligt inriktade studier, tycks 
dock inte idrottsideologiska motsättningar ha funnits med i bilden på samma sätt 
som vid gymnastikens riksorganisering. Snarare rörde det sig om en kamp om 
makten över regelutformning och regelsystem liksom om en positiv eller negativ 
inställning till att ingå i den för alla idrotter gemensamma organisationen - RF. 
Den 18 december 1904 torde vara det mest korrekta datumet för Svenska Fotboll
förbundets födelse - låt vara att det dock inte fick detta namn officiellt förrän två år 
senare.29 

Fotboll blir Sveriges nationalsport 
Liksom idrottsrörelsen i Sverige i övrigt, hade fotbollen en relativt lugn utveck
lingstakt. Kring sekelskiftet kan svensk fotboll anses vara etablerad, medan den 
kraftiga expansionen och utvecklingen till s k nationalidrott skedde först under 
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1930- och 40-talen. Benämningen nationalidrott torde ha sin grund i att fotbollen 
är den idrott i Sverige som har både de flesta utövarna och de flesta åskådarna.30 

I tabell 10 redovisas den kvantitativa utvecklingen vad avser antalet idrottsföre
ningar som, vid de olika mättillfällena, hade fotboll på sitt verksamhetsprogram. 

Tabell 10. Antal svenska idrottsföreningar med fotboll på sitt verksamhetsprogram, åren 1904-
1984. 

År Antal föreningar 
med fotbollsverk
samhet 

Jämförelse med andra 
idrotter, rangordning 

Källa 

1905 71 1. Allmän idrott Lindroth, J. (1974) 
1910 96 1. Allmän idrott Lindroth, J. (1974) 

2. Skidor 
3. Fotboll 

1920 365 1. Friidrott Lindroth, J. (1987) 
2. Fotboll 

1930 822 1. Friidrott Lindroth, J. (1987) 
2. Fotboll 

1940 2.098 1. Friidrott Nordisk Familjeboks 
2. Fotboll Sportlexikon. (1940) 

1952 2.992 1. Fotboll von Euler, R. (1953) 
2. Friidrott 
3. Skidor 

1960 2.849 1. Fotboll Svensk Idrott 1961, (4) 
2. Skidor 
3. Gymnastik 

1970 3.020 1. Fotboll RF:s verksamhetsberättelse 1971 
2. Gymnastik 
3. Skidor 

1980 3.337 1. Fotboll RF:s verksamhetsberättelse 1981 
2. Skidor 
3. Gymnastik 

1986 3.425 1. Fotboll RF:s verksamhetsberättelse 1987 
2. Skidor 
3. Gymnastik 

Den Allsvenska serien, med underliggande divisioners seriespel, infördes år 1924. 
Några år senare, år 1931, kom Allsvenskan också att utgöra spel om SM i fot
boll.31 I Nordisk familjeboks sportlexikon ges införandet av Allsvenska serien 
förtjänsten av det stora fotbollsintresset i landet och av fotbollens utveckling till 
nationalidrott.32 

Systemet med en Allsvensk serie och underliggande divisioner har varit oföränd
rat sedan dess instiftande. En successiv utökning har skett genom inrättandet av 
fler serienivåer och därmed har fler lag involverats i systemet. Denna successiva 
utökning har skett genom att seriesystemet utökats underifrån. Det innebär att an
delen elitlag kommit att utgöra en allt mindre del av det totala antalet lag i syste
met.33 
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Fotbollsspelet 
Självfallet döljer sig mycken intressant information och många intressanta händel
ser bakom de här redovisade kvantitativa uppgifterna, som dessutom är begränsade 
till föreningsutveckling och seriesystemets utökning. Det mesta är, som tidigare 
nämnts, helt outforskat. I vissa avseenden har väldigt lite förändrats under fotbol
lens drygt 80-åriga svenska historia. Sålunda har regelsystemet genomgått få för
ändringar med någon avgörande betydelse för spelets utformning. 

Det svenska regelsystemet kom successivt att anpassas till det internationella, 
som så småningom fick en enhetlig utformning världen över. Regeln om off-side 
synes ha varit den mest avgörande för tillämpning av olika spelstilar och spelsys
tem. Den regeln har ändrats ett flertal gånger och fick sin nuvarande utformning år 
1925.34 Ett motiv för den regeländringen synes ha varit att göra fotbollsspelet 
mer attraktivt för publiken och därmed ekonomiskt mer lönsamt. Sedan denna 
regeländring har inga ändringar av avgörande betydelse för spelet vidtagits. De för
ändringar som därefter skett verkar främst kunna hänföras till spelarnas fysiska 
prestationsförmåga, tekniska färdigheter och taktiska kunnande. I en analys av fot
bollens spelstilar genom tiderna, konstaterar Boiling: 

Fotbollens utveckling har skett långsamt. Tidsperioderna är därför mycket 
ungefärliga. Nya spelstilar tar oftast lång tid att genomföra. Det verkar också som 
om fotbollen är mycket konservativ och rigid i sina mönster. Förändringar görs 
motvilligt och ryckvis. ^ 

Fotboll - en manlig aktivitet 
Med hänvisning till historiebeskrivningens inledning kan konstateras att fotboll är 
en både internationellt och nationellt stor manlig idrottsaktivitet. De inledande 
raderna om en miljard åskådare och en fjärdedel av jordens befolkning torde till stor 
del avse män. 

Innan övergången till att skildra kvinnors fotbollsspel, presenteras här några 
exempel på synen på fotboll, hos några av dem som skildrat fotbollens framväxt. 

I Sportlexikonet avslutas den utförliga fotbollsbeskrivningen med en analys av 
fotbollsspelet som "kroppsövning, lek och folknöje", varvid bl a sägs: 

Fotbollsspelet utvecklar snabbhet, smidighet och beslutsamhet samt ger självkon
troll och behärskning. ... 

Fotbollsspelet är ett ungdomens och den tidiga mannaålderns spel.... 
Liksom alla lagspel verkar fotbollsspelet uppfostrande. Det främjar kamratskap, 

samhörighet, offervillighet och oegennytta. Den enskilde måste kämpa för laget 
och ej för sin egen del. 36 

Morgan Kihlberg, som skrivit ett flertal böcker om svensk idrottshistoria, avslutar 
sin beskrivning och analys av den svenska fotbollens historia på följande sätt: 

Fotbollens egenskap av verklig kampidrott bedriven under anständiga och hyfsade 
former som av sina utövare kräver kunnighet i allehanda idrottsliga färdigheter, 
dess omväxling och spänning, lockar och tjusar ungdomen. Dess uppfostrande, di
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sciplinerande och kamratfrämjande egenskaper har gjort den till föremål för om
vårdnad från föräldrars, läroanstalters och myndigheters sida. Det vackra spelet, 
spelarnas skicklighet, spänningen och tävlingsmomentet har haft förmågan att 
fängsla åskådarna. Ingen idrott lockar så stora åskådarmängder som de stora 
fotbollskamperna. 37 

Bildpedagogen Gert Z. Nordström har i sin bok om fotboll kopplat sin presenta
tion av fotbollens framväxt till de kraftiga samhällsförändringar som skedde i 
samband med att Sverige industrialiserades. Denna koppling gör han även vid ana
lys av spelsystemets successivt förändrade utformning: 

Fotbollen är en del av samhällets helhet men samtidigt en del som befinner sig vid 
sidan av. Vi har tidigare beskrivit fotbollsstadion som ett eget univers. Det betyder 
att den har egna lagar, normer och betingelser. ... Systemfotbollen får stadions 
univers att närma sig samhället i övrigt. Det blir gärna något av samma tänkande 
och samma självdisciplin. Det planerade dominerar över det tillfälliga och förut
sedda. Det allvarliga överflyglar humorn och spektaklet.... Fotbollen har hamnat i 
ett nytt utvecklingsskede. Över hela världen söker man finna motdrag till den 
snabba utveckling som länge varit på gång. Förslag finns på regeljusteringar, 
större målburar, poängräkningsreformer, osv. Alla förslag går ut på att stim ulera 
till mer mål. Men det är inte antalet gjorda mål som är det stora problemet i mod
ern fotboll. Problemet är snarare att det gamla mittfältsspelet har rationaliserats 
bort. 

Desmond Morris säger om den framtida fotbollen: 

Om fotbollen ska leva kvar måste den kanske alltid förbli en allvarlig och mans-
dominerad aktivitet. 

Sammanfattningsvis belyser de här presenterade citaten några författares 
idrottsuppfattning, och skall ses som försök att förstå det världsomfattande fot
bollsspelet, dess historia och miljö. Gemensamt för dessa författare är att de ser 
fotbollen och dess utveckling som delvis sammanhängande med den generella 
samhällsutvecklingen- antingen på så sätt att spelutformningen förutsätter samma 
tänkande som medverkan i samhällslivet i övrigt gör eller så att fotbollsspelet i 
sig fostrar ynglingar och män till för samhället väsentliga egenskaper. 

Sammanfattning 
Bollspelets och fotbollsspelets historia kan sammanfattas sålunda. Den moderna 
fotbollens vagga - liksom mycken övrig tävlingsidrotts - stod i industrialismens 
England. De i tidigare samhällen förekommande bollspelen synes ha ringa sam
band med vår tids fotboll. Svensk fotboll har sina rötter i England och etablerades 
här kring sekelskiftet och är sedan 1940-talet Sveriges största idrott. Fotbollspelet 
har varit en entydig manlig aktivitet. I England först som ett led i fostran av yng
lingar från de övre samhällsskikten, senare som en kontrollerad fritidssysselsätt
ning för de stora grupperna industriarbetare. Även i Sverige sågs fotbollen redan 
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tidigt som ett medel i daning av den manliga karaktären. Ingen av de refererade för
fattarna reflekterar över eller problematiserar vare sig det faktum att kvinnor under 
så lång tid överhuvudtaget inte förekom i fotbollens värld eller att kvinnor idag 
spelar fotboll i ett stort antal länder eller att fotboll är den näst populäraste idrotten 
för kvinnor i Sverige. 

Svenska Fotbollförbundets idrottsuppfatt
ning och kvinnosyn åren 1970 - 1986 
Officiella beslut rörande damfotboll 
Inom den nutida svenska fotbollen brukar Öxabäcks IF betraktas som det första 
officiella damfotbollslaget. På hösten 1966 bildade några fotbollsintresserade 
kvinnor ett eget lag inom Öxabäcks IF.40 Laget spelade uppvisningsmatcher, in
ledningsvis mot "gubblag" hemmavid. Så småningom spred sig intresset och detta 
pionjärlag fick inbjudningar att spela uppvisningsmatcher mot manliga och 
kvinnliga lag, både inom och utom landet. Intresset bland andra kvinnor väcktes 
först inom den geografiska närheten. Detta i sin tur ledde fram till önskemål och 
att få spela matcher i seriespel och inte enbart uppvisningsmatcher. Genom envis
het och övertalning lyckades kvinnorna få till stånd landets första damserie - om än 
inofficiellt - inom Västergötlands Fotbollförbund år 1968. Det blev då också 
naturligt för dem att lösa tävlingslicens, för att på det sättet komma med i det för
säkringssystem som följde med licensen. 

Under år 1970 behandlades frågan om kvinnors fotbollsspel första gången offi
ciellt av SvFF. Under våren 1970 behandlade styrelsen två damfotbollsfrågor. Dels 
beslöts att undersöka möjligheterna att hos RF erhålla bidrag för damfotboll ur 
dess bidrag till motionsaktiviteter, dels informerades om att det tekniskt skulle 
vara möjligt att införa samma licenssystem för damer som för herrar.41 

Under hösten 1970 kom så frågan om förbundets engagemang i damfotboll upp 
till behandling på allvar.42 Bakgrunden var det faktum att vissa av förbundets dis
trikt organiserade damfotboll. Den verksamheten medförde två problem, som be
rörde SvFF centralt - dels frågan om licensiering av damfotbollsspelare, dels frågor 
om regler. Den direkt utlösande faktorn uppges ha varit en del kritiska tidningsar
tiklar, där damfotboll beskrivits samtidigt som förbundsrepresentanter uttalat att 
damfotboll inte existerar.43 Förbundsstyrelsen lät utarbeta rekommendationer gäll
ande damfotboll till det kommande Representantskapsmötet, som formellt hade att 
besluta i dylika frågor. Rekommendationerna innebar dels att damfotbollsspelare 
skulle licensieras enligt "herrmodeH", dels att samma regler skulle tillämpas för 
damer som för herrar, med undantag av att matchtiden skulle vara kortare. 

Representantskapet, dvs det högsta beslutande organet för regelfrågor, godkände 
samma år styrelsens åtgärder.44 Dessa för damfotbollen historiska beslut och 
åtgärder finns dokumenterade i SvFF:s årsberättelse, endast under sammandrag av 
beslut från Representantskapsmötet. Damfotboll omnämns överhuvdtaget inte i 
förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för detta år.45 
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Året därpå, 1971, tillsatte styrelsen en utredningskommitté bestående av fyra 
män och två kvinnor med uppgift "att utarbeta förslag beträffande damfotbollens 
verksamhet i Sverige vad avser policy m m". Beslutet togs i samband med att för
bundet erhållit en rapport om att generalsekreteraren i Fotbollförbundet i Danmark 
utsetts till nordisk representant i Europeiska Fotbollförbundets kommitté för dam
fotboll.46 I direktiven till utredningskommittén angavs dels att dess arbete borde 
slutföras inom ett år, dels att damfotbollsverksamheten därefter skulle integreras 
med förbundets tävlings- och utbildningskommittéers verksamhet.47 

Kommitténs arbete utmynnade i förslag angående såväl organisation av som 
regler för damfotboll i Sverige.48 De efterföljande styrelse- och representantskaps-
besluten kom att vara vägledande för SvFF:s hantering av damfotbollen under hela 
1970-talet.49 

Nära tio år senare, år 1979, tillsatte styrelsen en ny utredning med uppgift att 
lägga förslag till handlingsprogram för förbundets, distriktens och klubbarnas 
agerande vad avser damfotboll.501 direktiven ingick vidare att föreslå lämpliga åt
gärder med anledning av att förbundet tilldelats särskilda statliga medel för satsning 
bl a på damfotboll. Regeringen beslöt i november 1979 att nettoresultatet av en 
tipsomgång skulle till viss del tillfalla SvFF, för att användas till 
"...ungdomsfotboll, i synnerhet fotboll för flickor".51 Bakgrunden till den nya ut
redningen torde bl a ha varit detta resurstillskott samt att damfotbollen expanderat 
kraftigare än vad 1971 års utredning förutspådde. 

Beslutet om detta extra resurstillskott skall ses i samband med den särskilda 
satsning på kvinnlig idrott som Riksidrottsmötet 1977 beslutade om, och som i 
olika sammahang kom att påverka riksdagens och regeringens beslut om ordinarie 
och extra medelstilldelning till idrotten.52 För verksamhetsåret 1978/79 tilldelades 
Fotbollförbundet, efter ansökan, ett RF-bidrag för att genomföra en konferens på 
temat "damfotbollens framtid".53 Konferensen kom inte att genomföras förrän i 
december 1979, således månaden efter beskedet om det femåriga resurstillskottet 
till damfobollen. Att döma av rapporten från konferensen kom diskussionerna till 
stor del att handla om hur dessa extra resurer skulle användas. Det finns goda skäl 
att anta att tonen och förslagen under konferensen skulle varit annorlunda om 
damfotbollens framtid skulle diskuterats och planerats med befintliga resurser. 
Rera av de förslag som deltagarna i konferensen framförde som angelägna utgick 
från de tilldelade resurserna, som t ex förslaget om anställning av damansvarig -
för att handlägga utbildningsfrågor och vara förbundskapten för damlandslaget - el
ler fördelning av medlen till distrikten för regionala satsningar på damfotboll eller 
förslag om resesubventioner till t ex norrlandslag. 

Organisation av damfotbollen 
Två huvudprinciper har sedan 1970-talets början varit vägledande för den 
organisatoriska ramen för svensk damfotboll. Den ena principen är att damfotbolls
verksamheten skall bedrivas inom SvFF:s organisation, den andra är principen om 
damfotbollens integrering i samtliga organisationsled. 

Båda dessa principer föreslogs av 1971 års utredning och beslöts av efterföljande 
styrelse- och representantskapsmöten. Beslutet formulerades på följande sätt: 
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Representantskapet beslutar enhälligt, att damfotbollen skall betraktas om en del 
av hela fotbollsverksamheten och integreras i samtliga SvFF.s organisationsled. 54 

Vilka motiv angavs officiellt för att ta upp damfotboll på SvFF:s verksamhets
program? Utredningen anger sitt motiv sålunda: "fotbollsaktiviteterna för damer 
har i princip inga andra motiv än vad som gäller för senior-, junior- och ungdoms
verksamheten på herrsidan".55 I anslutning härtill sägs också att internationella 
erfarenheter visar att det finns risk för kommersialisering och ett egoistiskt utnytt
jande av sporten. I utredningen ges inga exempel på vilka uttryck den angivna 
kommersialiseringen tar sig. Det som avsågs torde ha varit vissa exempel bl a från 
Österrike där det kunde förekomma annonser efter "vackra, attraktiva, välväxta da
mer för intressant arbete inom sportens värld".56 Här bör dock noteras att damfot
bollen i Österrike administreras av det nationella fotbollförbundet.57 En knytning 
till befintliga förbund kan därför inte sägas vara någon garanti för att damfotbollen 
inte skall kommersialiseras. 

Vid tidpunkten för utredningens arbete och påföljande förbundsbeslut hade dam
fotbollen redan en omfattande verksamhet. Den förekom i tjugotvå av landets fot
bollsdistrikt - i några distrikt fanns inte bara seniorlag utan även junior- flick- och 
korplag.58 Utredningen beskriver nuläget som "en mycket snabb och delvis okon
trollerad utveckling".59 Att döma av denna beskrivning och senare kommentarer 
från företrädare för SvFF till situationen vid 1970-talets början finns det anledning 
anta att en önskan att kontrollera damfotbollen har varit det kanske främsta moti
vet för att släppa in de fotbollsspelande kvinnorna i förbundets verksamhet. 

I förbundets jubileumsbok från 1979 kommenteras dessa första formella beslut 
angående damfotbollen av en styrelseledamot, som under 1970-talet gjorde många 
uttalanden om damfotboll sålunda: 

Det etablerade fotbollsamhällets majoritet bjöd utan tvivel damerna "med armbå
gen" så sent som för 10 år sedan. Man band därmed ris åt egen rygg på så sätt, att 
uppenbar risk förelåg, att damfotbollen kunde bli vildvuxen och organisatoriskt 
finna egna vägar. Ännu mer oroande var kanske det perspektivet, att kommersiella 
och andra utanför idrotten stående intressen kunde ta hand om verksamheten.*® 

Samma år uppmanar förbundets ordförande det europeiska fotbollförbundet - UEFA 
- att ta sin del av ansvaret för damfotbollen. Detta görs i en ledare i förbundstid
ningen och avslutas på följande sätt: 

Det vore, trots de ofrånkomliga smärre ingreppen i herrfotbollens resurser, enligt 
skrivarens mening oförsvarligt att låta den internationella och, i flera länder na
tionella damfotbollen fortsätta att växa vildvuxet, utan övergripande kontroll.61 

När förbundet kritiseras för att ha bromsat damfotbollens utveckling eller för att ha 
fattat könsdiskriminerande beslut, har också kontrollmotivet angetts som något 
positivt. 
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... man har fullt medvetet försökt ge damfotbollen en lugn och i viss mån avvakt
ande utveckling. Man har inte velat haussa överoptimistiska satsningar utan 
eftersträvat stabilitet. Damfotbollen ska inte bli en dagslända.62 

Alla ursäkter man på förbundsnivå kan komma med, att vi ännu bara befinner 
oss i början av en utveckling, de ursäkterna bör accepteras även från alla som har 
ansvar för klubbarbetet.63 

Några centrala initiativ för att eventuellt påverka flickfotbollens utveckling togs 
ej under 70-talet. Det var fullt medvetet och SvFF ansåg - i samförstånd med dis
trikt och föreningsrepresentanter - att flickfotbollen först måste visa att den inte 
bara var en dagslända utan hade en egen, stark växtkraft 

Integrationsprincipen 
Den andra principen beträffande damfotbollens organisation - principen om 
integrering i samtliga organisationsled - har också varit gällande sedan 1970-talets 
början. Den fastslogs definitivt efter förslag från 1971 års utredning - i vars direk
tiv från styrelsen detta redan inbegripits. Principen ifrågasattes delvis av 1979 års 
utredning, som dock i sina förslag i huvudsak höll fast vid principen. 

Vad avses då med integrering? Begreppet åsyftar här endast organisatorisk - och 
ej idrottslig - integrering. Det innebär konkret att förbundets uppfattning är att det 
ej skall inrättas några särskilda organ, som t ex kommittéer för damfotboll på nå
gon nivå i organisationshierarkin. Föreningarnas och förbundens befintliga kom
mittéer och arbetsgrupper skall således handlägga frågor rörande både herr- och 
damfotboll. Integreringsprincipen föreslogs, av 1971 års utredning, omfatta även 
ledarutbildning. Detta innebar en rekommendation att både administrativt och in
nehållsmässigt inlemma utbildningen av ledare för damfotboll i den befintliga ut
bildningsverksamheten.6^ 

Enligt 1979 års utredning gjordes under 1970-talet avsteg från integreringsprin
cipen. De specialklubbar som bildats för damfotboll hade visat sig "mer kompe
tenta att verka för damfotbollens utveckling än vad som varit fallet när man 
fungerat som sektion inom en av SvFF:s traditionella medlemsföreningar".66 

Härutöver hade flera distrikt bildat damkommittéer och speciella damfotbollsledar-
kurser arrangerats. Trots att dessa avsteg från principen om integrering varit 
lyckosamma menar utredningen att det är önskvärt att damfotbolls verksamheten 
även fortsättningsvis integreras i befintlig organisation. 

Principen om integrering har haft minst genomslagskraft på klubbnivå. Ett av 
damfotbollens karaktärsdrag har, sedan de första intitiativen vid 1960-talet slut, 
varit att den utövas i mindre föreningar med ingen eller blygsam herrfotbollsverk-
samhet. Av de tio främsta föreningarna på den s k maratontabellen för svenskt 
mästerskap för damer, åren 1972 - 1987, har endast en förening ett lag på herrarnas 
maratontabell.67 

Det finns också exempel på att damlagen i föreningar med både herr- och dam
fotboll brutit sig ur och bildat egna föreningar med hänvisning till orättvis fördel
ning av resurser. Detta måste ses som konkreta uttryck för svårigheterna att 
integrera damfotbollen i befintlig verksamhet.68 Förbundsordföranden sätter också i 
ett debattinlägg ifråga om inte "rena damfotbollsklubbar skulle ha större chans hos 
fritidsförvaltningarna", när det gäller tillgång till planer.69 
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1979 års utrednings något ambivalenta hållning i denna fråga fanns även hos 
andra representanter för förbundet. Vid en intervju med förbundskaptenen för dam
landslaget våren 1987 konstaterar han att modellen med en särskild damkommitté 
på central nivå fungerar bra i Norge och att det kanske vore något att tänka på 
även för SvFF, men att han egentligen inte vet vad som är bäst. 70 

Den kvinnliga ledamoten i förbundets utbildningskommitté kommenterar frågan 
om integrering på klubbnivå på följande sätt: 

Jag har alltid hävdat att jag gärna ser att både pojkar och flickor kan finnas med i 
samma förening. Nu när jag har erfarenhet av en annan verklighet, så är frågan om 
jag inte får ändra min uppfattning. Sedan vi blev en egen damförening har vi slup
pit en massa tjafs och en massa irritationsmoment kring det här med att tjejerna 
kostar så mycket och vi har slitit ihop pengarna själva. Kanske ska det vara rena 
damfotbollsföreningar ändock.... Å andra sidan är det en enkel väg att bilda eget 
specialförbund. Jag tror att det är en senväg i förlängningen. Man borde istället 
jobba inom organisationen. Man kan aldrig stå utanför och förändra någonting 
utan man måste in och känna till hur det är. 71 

Under våren 1988 har SvFF centralt inrättat en damkommitté. Bakgrunden till 
detta uppges i första hand vara att man inom förbundet sett med oro på den minsk
ande medlemsanslutningen samt insikten om att, om fotbollen skall behålla sin 
verksamhet eller öka den så är det inom damfotbollen som möjligheterna finns. 
Detta beroende på att endast femton procent av förbundets spelare för närvarande är 
kvinnor.72 

Integrationsprincipen skall dock gälla även fortsättningsvis för ordinarie verk
samhet, medan den särskilda damkommittén skall ses som ett impulsgivande or
gan. Kommittén består av två män och en kvinna. Förbundets mål är att kommit
tén inom två år skall bestå av enbart kvinnliga ledamöter. Förbundets 
generalsekreterare kommenterar detta sålunda: 

Målet om enbart kvinnliga ledamöter har vi inte satt för att det har någon betydelse 
om det sitter en tjej eller en kille i kommittén, utan för att öka pressen för att få 
fram en kvinnlig ledargeneration. ...Det är naturligtvis inte bra att ha en damkom
mitté med övervikt av män, men det är bättre att det tas inititativ och utförs aktivt 
arbete än att man sänker kvaliteten på kommittén av könsutjämningsskäl. 73 

1979 års utredning konstaterade vidare att damfotbollens utövare i stort sett saknar, 
den möjlighet som herrfotbollen har, att kunna göra sin stämma hörd i 
beslutsprocessen.74 Med hänvisning till eventuell förändring av seriesystemet för 
damfotbollen föreslås dock ingen förändring av gällande ordning. Det som åsyftas 
med detta torde vara damfotbollens elitserieförening - EFD - och dess status i be
slutsprocessen. 

EFD bildades år 1978, efter mönster från herrfotbollen, av ett antal klubbar med 
damlag i seriesystemets två översta divisioner. Syftet var att tillvarata föreningar
nas intressen gentemot förbundet.7** Efter ett års verksamhet var endast cirka en 
tredjedel av möjliga 150 föreningar anslutna. I en intervju i förbundstidningen sä
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ger då föreningens sekreterare att kontakterna med SvFF varit goda - att hon upp
fattar att förbundet ser föreningen som en "tung remissinstans" - medan man inte 
fått samma gehör bland aktuella klubbar.76 Berörda klubbar har successivt anslutit 
sig till föreningen och idag är samtliga medlemmar i intresseföreningen.77 

I elitserieföreningens styrelse är man nöjd med det gehör man har hos SvFF. 
Från såväl förbundsordföranden, kansliet som enskilda kommittér, som t ex Do-
markommittéen upplever, EFD ett positivt intresse. Däremot är intresset från 
medlemsföreningarna, med vissa undantag, relativt ljumt. EFD:s ordförande menar 
att det kanske kan ha sin förklaring i att damfotbollen i många föreningar har en 
svag organisatorisk grund, oftast upphängd på en eller ett par personer.78 

EFD har fortfarande ingen formell status i beslutsprocessen. Det innebär att i 
frågor rörande tävlingsverksamheten och serieindelning för damfotbollen beslutar 
det s k Representantskapet, dvs det av årsmötet utsedda organet bestående av 
representanter för distrikten och herrfotbollens elitserieförening. EFD har inte hel
ler drivit denna fråga särskilt.7^ I "Fotboll 90" - en utredning av svensk fotbolls 
organisation och inriktning inför 1990-talet - sägs att ordningen med Representant
skapet som beslutsinstans fungerar bra. Samtidigt konstateras att "en särskild fråga 
i detta sammanhang gäller damfotbollen på elitnivå".80 I handlingsprogrammet 
läggs inga konkreta förslag om förändringar i detta avseende, trots att en dis
kussion förs i utredningen om hur en förändrad situation skulle kunna se ut. 

Herr- och darnfotboll bör ses som en helhet i detta sammanhang. Det naturliga 
vore därför, att den nuvarande organisationen för damelitfotboll (EFD) samordnades 
med SEF, som därigenom skulle företräda den samlade elitfotbollen oavsett kön. 
Med en sådan lösning skulle man också kunna diskutera en utökning av antalet le
damöter i representantskapet för elitfotbollens del.81 

Här nämns inte principen om integrering, men den kan implicit förstås. I nuvara
nde situation hålls damfotbollens representanter utanför beslutsprocessen - i en 
tänkbar framtida organisation kan de släppas in, men då i en med herrfotbollen 
gemensam organisation. 

När det gäller SvFF:s sätt att inlemma damfotbollen i den centrala 
kansliorganisationen föreligger, trots principen om integrering, vissa skillnader i 
förhållande till herrfotbollen. Tydligast tog sig detta uttryck under åren 1980-1987, 
då tjänsten som förbundskapten för damlandslaget kombinerades med uppgifter 
som konsulent för damfotbollsfrågor i allmänhet. Det fanns inte heller någon di
rekt koppling till styrelsen vilket, av tradition, alltid förbundskaptenen för herrar
nas A-landslag haft, i egenskap av adjungerad ledamot.82 Motivet till denna skill
nad uppges vara herrlandslagets stora betydelse både ekonomiskt och 
uppmärksamhetsmässigt.83 Den nuvarande förbundskaptenen för damernas A-land-
slag, för övrigt den första kvinnan på denna post, innehar en arvodesbefattning för 
enbart denna uppgift. Härutöver har inrättats en särskild konsulenttjänst för dam
fotboll med koppling till den nybildade damkommittén - en tjänst som för närvar
ande innehas av en manlig befattningshavare.84 

Förbundets syn på rangordningen mellan olika verksamheter framkommer oftast 
indirekt. I 1971 års utredning diskuteras i ett särskilt avsnitt damfotbollens behov 
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av resurser, dvs anläggningar och ekonomiska resurser.85 Utredningen slår fast att 
en förutsättning för att damfotbollen skall utvecklas i den riktning utredningen an
givit, är att "samhällsstödet till fotbollen ökas i takt med damfotbollens utveck
ling".86 Man hävdar vidare att damfotbollen bör jämföras med ett nytt specialför
bund inom RF. När det gäller tillgängliga ekonomiska resurser, menar utredningen 
att den hoppas att herrfotbollen "skär ned vissa kostnadsposter, ex vis spelarersätt-
ningarna".87 Något konkret förslag om detta läggs dock inte. För att finansiera ett 
internationellt utbyte för damfotbollen, menar man att det vore rimligt med nytt 
statsbidrag. Man slår fast att en nedskärning på något annat av förbundets områden 
vore otänkbart. Utredningen föreslår således ingen omprioritering av förbundets 
verksamhet för att bereda damfotbollen plats. 

I två konkreta situationer tvingades förbundet senare göra en rangordning. Den 
ena situationen gällde domararvoden, där styrelsen tog beslut om att arvodet för 
domare vid division I-matcher för damer skulle få samma arvode som domare vid 
divison ni-matcher för herrar.88 Den andra situationen gällde fördelningen av planer 
för träning och tävling. Som vägledning till klubbar och kommuner rekommen
derade SvFF en prioritering där division I damer hamnade på tredje plats efter 
herrarnas division I och II. Denna rangordning skedde i samförstånd med represen
tanter för föreningar med damfotbollsverksamhet.89 I takt med att seriesystemet har 
ändrats har också benämningarna på rankinglistan förändrats, dock utan att damfot
bollen fått en högre prioritering. Idag placeras lag i herrarnas allsvenska och divi
sion I före lag i damallsvenskan.90 

Jag har funnit endast ett inlägg i debatten, som hävdat att en expansion av dam
fotbollen sker på herrfotbollens bekostnad. I ett inlägg i förbundstidningen år 1982 
utvecklar SDF-ordföranden L-E Öberg detta påstående: 

För tjejerna skall givetvis ha sin tid och plats för både träning och matcher. På 
sikt betyder detta sämre herrfotboll. På sikt betyder detta en sämre konkurrenskraft 
ute i Europa både för vårt landslag och klubblag. Vår fotbollsstandard kommer att 
sjunka successivt på herrsidan. 

För ingen skall inbilla mig att vi kommer att få nya anläggningar i proportion 
till dam- och flickfotbollens ökning. 

Detta är framtiden, mina damer och herrar. Detta är svensk fotbolls stora di
lemma.9 1 

Inlägget möttes inte av några kommentarer. Av ett ovan citerat inlägg av förbunds
ordföranden framgår att han tänker sig en viss omfördelning av resurserna - men en 
obetydlig sådan - från herr- till damfotbollen.92 Någon negativ konsekvens för 
herrfotbollen tycks han inte mena att det kommer att innebära. 

Till sist har också principen om integrering genomsyrat inställningen till och 
organisationen av ledar- och spelarutbildningen för de inom damfotbollen verk
samma. 1971 års utredning föreslog en fullständig integrering av utbildningen av 
damfotbollsledare i befintlig utbildningsorganisation. Med hänvisning till de 
fysiologiska skillnaderna mellan män och kvinnor skulle man kunna tänka sig en 
viss specialutbildning för damfotbollstränare vid sidan om ordinarie utbildning.93 
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Som redovisas nedan har på central nivå en separat kurs för damfotbollstränare 
genomförts vid ett tillfälle.94 Årligen arrangeras också en konferens för tränare av 
elitlagen i damserierna. 1979 års utredning föreslog vissa avsteg från huvudprinci
pen för integrering, främst mot bakgrund av att erfarenheten visat att få kvinnor 
sökt sig till den ordinarie utbildningen.95 Nu rekommenderades att vissa kurser 
genomfördes med enbart kvinnliga deltagare. Utredningen poängterar att den 
övergripande utbildningsplanen skall följas även vid dylika kurser. 

Den tidigare damfotbollskonsulenten säger vid en intervju att hans uppfattning 
är att kvinnornas fysiska underlägsenhet motiverar att de tillämpar ett delvis anno
rlunda spelsystem än vad herrarna gör och att detta i sin tur bör avspeglas i en, i 
detta avseende, differentierad ledarutbildning. Han menar dock att han fått liten 
förståelse för dessa synpunkter under genomförda kurser för damfotbollstränare, dvs 
i huvudsak manliga tränare.96 

Den officiella linjen från förbundets sida har ständigt varit att hävda principen 
om lika utbildning oavsett om kursdeltagarna skall verka inom herr- eller damfot
bollen. Däremot har integreringsprincipen ruckats på vad avser kursdeltagarnas 
kön. 

En förändrad syn kan även noteras beträffande inställningen till kvinnliga do
mare. I initialskedet hävdades att det inte var önskvärt med enbart kvinnliga domare 
till damfotbollen och t o m att i domarutbildningen borde strävas efter att sudda ut 
könsgränserna.97 Efter tio års verksamhet, år 1982, slog förbundets domarkom
mitté fast att målsättningen var att damfotbollen skulle bli självförsörjande inom 
en femårsperiod.98 Samma kommitté konstaterade redan två år senare att utveck
lingen av kvinnliga domare stagnerat. Året innan - år 1983 - karaktäriserade kom
mittén detta år som ett genombrottsår för kvinnliga domare, då kvinnor för första 
gången fått döma matcher i de högsta kvinnliga serierna.99 

Det förekommer att kvinnliga domare dömer herrmatcher. Några officiella mål
sättningar eller synpunkter på detta har jag inte kunnat finna. Integrationsprincipen 
tycks således inledningsvis, ha avsett att dammatcher kan dömas antingen av en 
man eller en kvinna. Senare övergavs principen om integrering och den nu gäll
ande målsättningen är "självförsörjning". Detta synes inte ha någon motsvarighet 
när det gäller herrmatcher. 

Regler 
Den bärande principen när det gäller spelreglerna för damfotboll, har ända sedan 
starten varit att de skall vara desamma som för herrfotbollen och ha samma tolk
ning och tillämpning. 

1971 års utredning lade detta förslag efter att dels ha gjort en internationell jäm
förelse dels ha konsulterat medicinsk expertis.100 Utredningskommittéen hade med 
hänvisning till att det internationellt förekom en del undantagsbestämmelser för 
damfotboll tillsatt en medicinsk expertgrupp. Förslaget om lika spelregler stöddes 
på dessa experters åsikt att "det inte finns några belägg för att fotboll eller andra 
lagspel skulle vara speciellt riskfyllda eller farliga för damer".101 De orsaker man 
särskilt ville få experternas syn på var om det förelåg "något samband mellan hårda 
stötar i bröstregionen och förekomsten av bröstcancer".102 
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Med hänvisning till de fysiologiska skillnaderna mellan kvinnor och män påpe
kades det olämpliga i att bilda fotbollslag bestående av män och kvinnor, möj
ligen, menade man, kunde detta accepteras före puberteten. Samma principiella 
motstånd uppgav man mot matcher mellan damlag och herrlag. 

I två avseenden föreslogs avvikelser från herrfotbollens spelregler. Speltiden 
föreslogs vara kortare för kvinnor än för män - 2x30 minuter med tio minuters 
paus, mot 2x45 minuter, med fem minuters paus för herrar. 

Även reglerna beträffande övergångsbestämmelserna föreslogs få en annan inne
börd för damer än för herrar. Denna regel berör inte direkt själva spelet. För da
merna föreslogs korta övergångstider. Motiven var två - dels menade man att 
individerna borde få möjlighet att relativt fritt spela fotboll, där de själva önskade, 
dels fanns ringa ekonomiska faktorer att slå vakt om. Kommittéen betonade att den 
finner det "orimligt att det, enligt vad som kommit till kommitténs kännedom, 
förekommer ekonomiska krav i samband med kvinnliga spelares övergång från en 
förening till en annan".103 

Kommitténs förslag behandlades av styrelsen och representantskapsmötet under 
hösten 1972, varvid de föreslagna principerna, reglerna och åtgärderna i huvudsak 
accepterades. En avvikelse från förslaget, var beslutet beträffande övergångsbe
stämmelserna, där det beslöts att samma regler skulle gälla för damer som för her
rar.104 

Successivt har reglerna för speltiden förändrats och är numera helt anpassade till 
herrfotbollens tider, dvs 2 x 45 minuter.105 Internationellt tillämpas vanligen en 
kortare speltid. På samma sätt har den i Sverige använda bollstorleken skilt sig 
från den internationella. I Sverige spelar damer med samma bollstorlek som herrar, 
dvs nummer 5, i enlighet med förslag av 1971 års utredning. 

I internationellt utbyte har detta fått vissa konsekvenser, då matchtid och 
bollstorlek påverkar själva spelet. Detta blev särskilt tydligt t ex i landskampsut
bytet med Holland år 1982, då den mindre bollen och kortare matchtiden tillämpa
des i den första matchen, medan de svenska reglerna gällde vid returmötet, vilket i 
det första fallet ansågs ha missgynnat det svenska laget och i det senare det hol
ländska laget.106 

Idag är således de i Sverige tillämpade spelreglerna indentiska för damer och 
herrar. Från SvFF:s sida har det varit en medveten policy att sträva dithän att reg
lerna för fotbollsspel är desamma oavsett vem som utövar spelet. Damfotbollens 
officiella förträdare har också hela tiden haft samma ambition. 

Nationellt seriesystem 
Om enigheten har varit stor när det gäller tävlingsreglerna, så har oenigheten varit 
desto större beträffande tävlingsverksamheten. Oenigheten har i första hand gällt 
utbyggnadstakten och inte utformningen av tävlingsverksamheten. 1971 års utred
ning lade fast att herrfotbollen skulle stå modell för damfotbolltävlingarnas ut
formning. Häri inbegreps både nationella tävlingar, som serier, cuper och mäster
skap, och internationella tävlingar för klubb- och landslag.107 

Vid tiden för utredningen fanns redan ett relativt utbrett system av distriktsserier 
och därmed sammanhängande mästerskap, som utformats enligt modell från herr
fotbollen. Däremot saknades helt rikstäckande tävlingsarrangemang. 
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Utan överdrift kan påstås att ingen damfotbollsfråga har varit föremål för så 
mycken diskussion och behandling i SvFF:s officiella organ, som frågan om täv
lingsverksamheten. Sedan 1972 har detta varit en ständig fråga hos styrelsen och 
representantskapet. Successivt har också såväl det nationella som internationella 
tävlingssystemet närmat sig herrfotbollens, vad avser utformning. 

De motsättningar som funnits har framför allt gällt det nationella seriesystemet 
och då särskilt införandet av en enda allsvensk serie. Här kan urskiljas två falanger. 
Å ena sidan den som sett utvecklingen av själva spelet som det centrala. Denna fa
lang har hävdat att konkurrens mellan likvärdiga lag är en förutsättning för en 
kvalitetshöjning av damfotbollen. På grundval av denna ståndpunkt har man därför 
strävat efter en spets på seriepyramiden, på det sätt som karaktäriserar herrfotbollen 
sedan år 1924.1971 års utredning intog till viss del denna ståndpunkt och föreslog 
en successiv utbyggnad av seriesystemet enligt herrmodell, dock med den inskränk
ningen i förhållande till herrfotbollen, att det översta steget i seriepyramiden skulle 
bestå av två division I-serier. 

Den andra falangen har menat att damfotbollen har knappa ekonomiska resurser 
och att detta innebär begränsningar för möjligheterna att bygga ut seriesystemet. 
Den uppfattningen hade också 1971 års utredning och hävdade bl att "det kan ifrå
gasättas om damfotbollen överhuvudtaget kan bära kostnader utöver distriktsgrän
serna".108 Utredningen hävdade vidare att erfarenheterna från andra lagidrotter visat 
att "damerna i betydande utsträckning är beredda att satsa egna medel för att få till 
stånd ett önskat tävlingsutbyte".109 Detta påstående är svårtolkat - avsåg utred
ningen att de enskilda spelarna skulle vara beredda att själva betala för att få spela 
matcher eller avsåg man att damfotbollens verksamhet inom en förening skulle 
vara självförsörjande? 

Den falang som hävdat att de ekonomiska resurserna begränsar möjligheterna att 
bygga ut seriesystemet har dominerat det s k Representantskapet. Först år 1978 
inrättades serier i damfotboll för vilka SvFF centralt ansvarade.110 1971 års utred
ning föreslog att detta skulle ske år 1974. Representantskapet accepterade inte 
denna tidsplan vid sitt ordinarie möte 1972, när utredningsförslaget behandlades, 
utan uttalade sig endast i princip för förbundsserier, utan att ange när en sådan 
verksamhet skulle påbörjas.111 

Under år 1976 utreddes inom SvFF förutsättningarna för att införa förbundsse
rier. Ett av tävlingskommittéen utarbetat förslag om införande av serier fr o m år 
1977, tillstyrktes helt, vid remissbehandling, av tjugoen av förbundets distrikt. 
Trots detta presenterade förbundsstyrelsen för 1976 års representantskapsmöte ett 
förslag om förbundsserier, med avsikt att införas tidigast år 1978.112 Även försla
get beträffande antalet serier föranledde en del opposition framför allt från represen
tanter från Norrlandsklubbarna, som ansåg sig missgynnade.113 Dessa hävdade att 
en förutsättning för spelkvaliténs höjande var skärpt konkurrens samt att de an
givna motiven att värna om klubbarnas ekonomi ej var förankrat hos berörda 
klubbar. Representantskapet beslöt att förbundsserier för damer skulle starta år 
1978.114 Detta föranledde berörda klubbar att på eget initiativ organisera 1977 års 
tävlingsverksamhet i enlighet med styrelsens förslag.11** 

Motsättningarna mellan de båda falangerna sattes lika tydligt på sin spets, när 
1979 års utredning år 1980 som ett delförslag, lade förslag om en ny serieindel
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ning, innebärande två div I-serier. Representantskapet förkastade förslaget och åter
remitterade frågan till förbundsstyrelsen.116 Frågan återkom vid extra representant-
skapsmöte under våren 1981, då beslut togs om fyra div I-serier.117 Förslaget om 
att fr o m år 1983 övergå till två div I-serier bifölls inte heller denna gång. När 
detta förslag återkom en tredje gång - nämligen vid representantskapsmöte i no
vember 1981 - accepterades det dock.118 

Beslutet om införandet av en Allsvenska fr o m 1988 års säsong, togs år 1986 
av Representantskapet, efter förslag från styrelsen, utan återremiss eller bordläg
gning. Man tillämpade samma beslutsmodell som vid tidigare behandling av frå
gan - nämligen ett års fördröjning mellan beslut och åtgärd.11^ 

Såväl representantskapet som förbundsstyrelsen har vid flera tillfällen utsatts för 
hård kritik av både företrädare för damfotbollen och journalister för sitt sätt att 
hantera frågan rörande seriesystemet.120 Kritiken mot styrelsen har särskilt avsett 
dess passivitet när Representantskapet avslagit eller fördröjt styrelsens förslag. 
Från styrelsens sida har försvaret i stort gått ut på att en lugn utvecklingstakt är 
positivare på lång sikt samt att kvinnorna måste sluta ställa krav och i stället 
själva ta ansvar för sin idrott.121 

Internationella tävlingar 
När det gäller internationellt tävlingsutbyte har SvFF endast till viss del självt 
kunnat påverka utformning och utvecklingstakt. Landskamper och turneringar med 
mindre antal nationer involverade kräver endast beslut av ett eller några få andra 
nationella förbund medan EM- och VM-arrangemang kräver beslut i det europeiska 
respektive det internationella fotbollförbundet. 

Den första damlandskampen arrangerades år 1973.122 Sedan dess har årligen en 
eller flera landskamper spelats. Intressant att notera är, att uttagningen av spelare 
till dessa första landslag mera liknade sekelskiftets sätt att nominera svenska 
representanter till internationella tävlingar, än den nutida och samtida uttagningen 
av herrlandslag. Det jag här åsyftar är den ringa kartläggning som gjordes av aktiva 
landslagskandidater.123 Så t ex gjordes uttagningen av det allra första landslaget 
genom ett urval från de av respektive distrikt skriftligen föreslagna kandidaterna. 
Då det uppmärksammades att laget inte innehöll några spelare från Skåne, 
förklarades detta med att distriktsförbundet inte besvarat SvFF:s begäran om 
namnförslag, därför att förbundsskrivelsen blivit liggande på kansliet.124 Denna i 
och för sig anmärkningsvärda händelse, torde idag av företrädare för svensk fotboll 
hänföras till damfotbollens barnsjukdomar. 

Att damfotbollen även idag kan drabbas av barnsjukdomar illustreras av den ute
blivna inbjudan till det s k för-VM för damer år 1988. Dit fick det svenska dam
landslaget inbjudan först efter att SvFF hade påmint det internationella fotbollför
bundet.125 

Under 1980-talet har internationella mästerskap arrangerats dels som inofficiella 
tävlingar, dels som officiella. Det första officiella EM arrangerandes år 1984 och 
slutade med seger för Sverige. 

Från SvFF: s sida har man varit nöjd med de internationella förbundens arbete 
för damfotboll och därför inte sett någon anledning att agera särskilt för att påskyn
da instiftandet av internationella mästerskap.126 
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Fotbollsspelet 
Principen om integrering av damfotbollen i befintlig ledarutbildning för herrfotboll 
och principen om identiska regler för dam- och herrfotboll markerar ambitionen att 
kvinnor skall spela samma spel som männen och på likartat sätt. Kvinnans spel
förmåga har också varit föremål för många kommentarer. Gemensamt för kom
mentarerna är att de i huvudsak haft två utgångspunkter. Å ena sidan jämförs dam
fotbollens kvalité med herrfotbollens, dvs herrfotbollen utgör den norm utifrån 
vilken man bedömer kvinnors prestation. Å andra sidan görs en jämförelse över 
tid. 

När det gäller jämförelser över tid synes bedömarna vara överens om att 
spelkvalitéen successivt förbättrats och att förbättringen skett snabbare än man 
kunnat förutse. 

Jämförelsen med herrfotbollen ger en mångtydig bild av rådande uppfattningar. 
Särskilt under 1970-talets början förekom direkta jämförelser med slutsatser som 
att "det dröjer innan herrarna i div. VII behöver känna sig hotade", "innan 70-talets 
slut kommer de bästa damlagen att 'tvåla' till många manliga" och "damerna slår 
väl snart herrlagen i högsta gotlandsserien".127 Den första rikscupfinalen 
kommenterades av representanter från SvFF med en "förvåning över hur snabbt 
flickorna lärt sig spela 'riktig' fotboll".128 Bakom dessa kommentarer framstår 
målet om ett enda fotbollsspel tydligt. 

Konkret har också denna ambition tagit sig uttryck som att damlag träningsspe-
lat med herrlag eller att enskilda kvinnliga spelare haft manliga spelare som före
bilder och specialstuderat deras teknik och taktik. Från SvFF:s sida har det först
nämnda i princip förkastats, pga den kvinnliga fysiska underlägsenheten.129 

Under årens lopp har allt fler kommentarer pekat på skillnaderna till damfotbol
lens fördel mellan herr- och damfotboll. Det som då särskilt lyfts fram är att dam
fotbollen har mindre av tråkig systemfotboll och mer av finesser och tekniska fär
digheter än herrfotbollen.130 

Förbundsordföranden hoppades t o m att damfotbollen skulle påverka spelar-
rekryteringen på herrsidan och locka publiken tillbaka till fotbollsarenorna.131 

Förbundsordföranden fällde vid samma tid ett annat omdöme om dam-fotboll: 

Skickligheten är njutbar för varje åskådare utom dem, som enbart vill göra 
järrförelser med herrfotboll.132 

Påfallande ofta åtföljs kommentarerna av matcher och turneringar, liksom inter
vjuer med enskilda spelare, av information vid sidan om själva spelet. Som exem
pel kan tjäna avslutningen av kommentarerna till Sveriges fjärde seger i Nordiska 
Mästerskapen. 

Skärgårdens Idrottsklubbars Samorganisation ska ha stor heder av arrangemangen 
kring landskampen. Hönö skolas musikkår mötte de fyra landslagen vid färjan. 
Prästängens idrottsplats bjöd på perfekt plan. Över allt lyste moder sol och fick 
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allt att se ut som en folkfest på ett semestervykort. Efter matcherna blev det kam
ratmåltid på Länkarnas sommarhem Hönö Klova, allt ordnat med västkustskt ge
myt. - Det ni i Moskva-OS 

Ett annat exempel är hämtat från en intervju med Pia Sundhage, en av landets bäs
ta fotbollspelare. 

Pia kommer att spela ett 50-tal matcher nästa år. När säsongen är slut, kan hon 
titta i plånboken och konstatera: inga segerpremier - ingenting. Bara en hel del ut
gifter. 

- Men, herre gud, jag har ju så otroligt roligt! Det har vi allesammans i 
damfotbollen. Ingen snackar i någon mer utpräglad grad om pengar 

Det avslutande exemplet är hämtat från RF:s organ Svensk Idrott, där en jämför
else görs mellan en manlig och kvinnlig allsvensk spelare i samma förening. Där 
påvisas stora skillnader framför allt vad gäller de ekonomiska förutsättningarna och 
ersättningarna: 

Men Mia är trots allt inte missnöjd medförhållandena i AIK. Hon är medveten om 
att hennes lag med sina 100 åskådare per match inte drar in samma pengar till 
klubben som herrlaget och hon säger sig aldrig ha tänkt på pengar när det gäller 
något så roligt som fotboll... 

- Jag tycker skillnaden är så stor som den skall vara, menar "Dala". Damlaget 
inbringar inga pengar till klubben. Man måste vara en källa som tar in pengar, och 
det är vi om det går bra för oss. Men även om det skulle gå bra för damerna så tar 
de inte in pengar till klubben. Det är det som är skillnaden. 135 

Artikelförfattarna låter oss ana att kvinnors fotbollsspel har en dimension vid sidan 
om själva spelet som sällan berörs i reportage och artiklar om herrfotboll. 

Damfotbollens värde 
Hur har då SvFF värdesatt damfotbollen i jämförelse med herrfotbollen och hur 
värdesätts den idag? Förbundets generalsekreterare säger att detta aldrig officiellt har 
diskuterats av förbundsledningen. Han menar vidare att även om olika personer i 
förbundsledningen kan ha olika uppfattningar, så är förbundets officiella uppfatt
ning den att dam- och herrfotboll har lika värde. På den direkta frågan om vad 
SvFF skulle värdesätta högst - VM-seger för damer eller herrar blir svaret: 

Rent ekonomiskt är det ingen tvekan. En herrfinalplats ger en 7-8 miljoner till 
förbundet, medan en plats i dam-VM final förmodligen inte ger några pengar alls. 
Sportsligt är det väl dessvärre ingen tvekan heller. Därför att då har man sådana 
faktorer som allmänhetens syn, pressens uppmärksamhet, TV:s intresse, sponso
rers intresse och övriga ekonomiska intressen. Och då skulle förmodligen styrelsen 
sätta ett VM-guldför herrar före ett VM-guld för damer. Men om inte dom sakerna 
funnes, då tror jag att styrelsen skulle värdera ett dam-VM lika mycket. Här bör vi 
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också ta den internationella uppmärksamheten med i bilden, och det talar natur
ligtvis för herrfotbollen, då den har så många fler utövare i fler länder.136 

En granskning av SvFF:s beslut och dokument kompletterar den ovan givna offi
ciella bilden. Jag har tidigare visat på den officiella rangordningen mellan herr- och 
damlag i seriespel, där herrlagen rangordnas före damlagen på motsvarande nivå, 
vilket konkret påverkar tillgången på planer men sannolikt också till maktposi
tioner och andra resurser. Andra konkreta uttryck för en lägre värdering av damfot
bollen är t ex den inledningsvis obefintliga och numera lägre ekonomiska ersätt
ningen till kvinnliga landslagsspelare än till de manliga.137 

Ett implicit, men lika tydligt, bevis för den lägre värderingen av damfotbollen 
är förbundets sätt att skildra den gångna fotbollssäsongen i respektive års 
verksamhetsberättelser. Inte något år har en beskrivning av damfotbollsverksam-
heten inlett summeringen av säsongen - inte ens det år damlaget blev europamäs
tare. Det tycks snarast vara så att man använder sig av damfotbollen som tröst när 
man haft motgångar eller besvikelser inom herrfotbollen. Nämnda år inleds således 
förbundsstyrelsens berättelse på följande sätt: 

Inför 1984 års fotbollsverksamhet hyste vi stora förhoppningar om ett positivt 
svenskt fotbollsår, trots att vi inte lyckats kvalificera oss till EM-slutspelet i 
Frankrike. Denna optimism grundades främst på A-landslagets goda resultat under 
1983. När det nu är dags att titta i facit för fotbollsåret 1984 kan vi konstatera att 
våra förhoppningar inte riktigt gick i uppfyllelse vad gäller VM-kvalets första hälft 
samt publikintresset för vår elitfotboll. Dock finns ett lysande undantag som skall 
uppmärksammas. Sveriges damlandslag hemförde det historiskt första Europamäs
terskapet i fotboll! Det dokumenterar att vår damfotboll för närvarande har skapat 
sig ett försprång internationellt, vilket får ses som resultat av bra arbete på alla 
nivåer.138 

Året därpå, när förväntningar på framgångar inom herrfotbollen var än större, skri
ver styrelsen: 

Förväntningarna och förhoppningarna om ett framgångsrikt fotbollsår har sällan 
varit mer uttalade än inför säsongstarten 1985. Inte på länge har fotbollen varit ett 
så allmänt samtalsämne som under det gångna året. Huvudorsaken härtill var A-
landslagets svåra men intressanta VM-kvalmatcher. Som vi alla vet lyckades vi 
inte kvalificera oss för VM-slutspelet i Mexiko, trots att landslagets årsfacit torde 
kunna betraktas som ett av tidernas bästa, med enbart en förlust (Tjeckoslovakien 
2-1 ) och resultat som Danmark-Sverige 0-3 i Idrottsparken, Sverige-Tjeckoslova-
kien 2-0 på Råsunda Fotbollstadion, 2-2 mot Västtyskland på Fotbollstadion och 
1-0 i Malmö mot Polen. Förlusten i Prag stoppade vårt efterlängtade deltagande i 
VM-slutspelet i Mexiko bland världens 24 bästa nationer. Skillnaden inom 
fotbollen mellan konsekvenserna av en vinst och en förlust är ibland stor, för oss 
den här gången grymt stor. 

Men vi får inte låta oss nedslås. Vi får lära av eventuella misstag och samtidigt 
konstatera att svensk fotboll idag representerar en mycket omfattande, bred och 
djup verksamhet med stolta traditioner. 1985 kan läggas till annalerna som ett re
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kordår då våra övriga landslag nådde mycket goda resultat i de många (51 ) lands
kamper som genorrtfördes. Vårt damlandslag - Europamästare - tycks kunna behålla 
sin position. ^9 

Även i övrigt får damfotbollen litet utrymme i förbundets årsberättelser. Inte heller 
skildras damfotbollen särskilt i bild. Under åren 1981- 1986 fanns 55 foton i de 
flerfargstryckta årsberättelserna, bortsett från porträtt av styrelsens ledamöter och 
övriga förbundsfunktionärer. Sju av bilderna var hämtade från damfotbollen. Som 
ett kuriosum kan nämnas att fyra av dessa sju bilder visade samma kvinna - en av 
de mest framgångsrika spelarna under 1980-talet - Pia Sundhage.140 

Intrycket av att damfotbollen får fungera som tröst för uteblivna framgångar 
inom herrfotbollen, förstärks vid en läsning av årsböckerna och de där förekom
mande årliga rapporterna från distrikten. Några citat belyser detta. 

Nu svek även darnfotbollen, som tidigare spridit lite glädje när herrinsatserna varit 
tvivelaktiga .141 

Damerna räddar distriktens anseende.142 

Tydligt att damerna ska ge Västerbotten fotbollsglansen åter,14^ 
Om nu herrfotbollen stampar på samma fläck så vinner i stället darrtfotbollen 

terräng.144 

År 1987 behandlade Radionämnden en anmälan mot TV-sporten för dess dåliga och 
ojämlika bevakning av kvinnors idrottsutövning och där särskilt damfotbollen.14^ 
Frågan berörde endast indirekt SvFF. Noterbart är dock att förbundet inte gjorde 
något uttalande i frågan eller stödde anmälarnas krav på mer sändningstid för dam
fotboll, utan endast lämnade faktauppgifter, efter förfrågan.146 Det torde inte vara 
en alltför djärv gissning att tro, att ett sådant uttalande skulle ha kunnat medföra en 
icke önskad omprioritering av sändningstid mellan herr- och damfotboll till herr
fotbollens nackdel - den verksamhet som har det högre värdet. 

Ett tydligt uttryck för att de kvinnliga fotbollsspelarna också upplever en lägre 
värdering av sin verksamhet är det privata initiativ som togs 1987 av några land
slagsspelare för utgivning av en särskild tidning för damfotboll - benämnd "Nya 
mål". Den nystartade tidningen torde kunna ses som ett uttryck för ett missnöje 
med förbundets sätt att i sina officiella organ spegla damfotboll. Tidningen funge
rar också som officiellt organ för EFD, dvs för den förening som handhar för dam
fotbollens elitserieföreningar gemensamma frågor. Från förbundets sida ser man 
positivt på initiativet, "då uppenbarligen våra tidningar och våra tidningars journa
lister inte tycker att damfotbollen är så journalistiskt intressant så att de ägnar 
damfotbollen så mycket utrymme som tjejerna vill ha - då finns det marknad för en 
egen tidning".147 Förbundskansliet ger kontinuerligt information till tidningen 
och har bl a medverkat till att tidningen erhållit ett bidrag från Riksidrottsförbun
det. 

Damfotbollen domineras av manliga tränare och lagledare.148 Trots detta tycks 
det som om de manliga ledarna räds dessa uppdrag. Risken uppges vara stor att en 
tränare som ägnar sig åt damfotboll "stämplas" som damtränare och därmed ute
stänger sig själv från att få verka inom herrfotbollen. Detta oaktat de kunskaper 
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som tränaren ifråga har eller de framgångar han haft med sitt damlag.149 Även detta 
förhållande torde kunna hänföras till den lägre värderingen av damfotboll än av 
herrfotboll. 

Sammanfattning 
Den inom SvFF officiellt rådande kvinno- och idrottssynen har, under damfotbol
lens snart tjugoåriga historia, i det mest centrala avseendet varit oförändrad. Jag 
åsyftar här uppfattningen att fotbollsspelet skall vara identiskt oavsett om det 
spelas av män eller kvinnor. Denna uppfattning avspeglar sig i ett identiskt regel
system. Den framgår vidare av sättet att inordna damfotbolls verksamheten i 
befintlig verksamhet, i enlighet med den s k integrationsprincipen. 

Uppfattningen att kvinnan är fysiskt underlägsen mannen har också varit kon
stant. Inledningsvis föranledde det vissa undantag i reglerna, men relativt snart fick 
detta "faktum" underordnas själva fotbollsspelet. Under 1980-talet kan noteras att 
damfotbollen ibland omskrivs och kommenteras något annorlunda än herrfotbol
len, vilket låter läsaren ana att det skulle finnas en annan dimension i damfotbol
len. Avslutningsvis har jag visat att damfotbollen konsekvent värderats lägre än 
herrfotbollen inom SvFF. 

Damfotbollens kvantitativa utveckling åren 
1970 - 1987 
Utövare 
Jag har tidigare redogjort för idrottsrörelsens generella problem med medlemsredo
visning (jfr s 30). Detsamma gäller även för Fotbollförbundet. I sina årsberättelser 
benämner förbundet de redovisade uppgifterna om antal medlemmar för "RF-
statistiken". Några andra medlemsuppgifter har inte SvFF. De uppgifter som här 
redovisas baseras därför på uppgifter från RF. Uppgifterna får således användas och 
tolkas med försiktighet. Analogt med det som anfördes vid analysen av RF: s totala 
medlemsantal, menar jag dock att både jämförelser mellan könen och över tid är 
möjliga och kan ge bidrag till beskrivningen av fotbollens kvantitativa utveckling. 

Betydligt säkrare är Fotbollförbundets uppgifter om antal lösta tävlingslicenser. 
Nackdelen med dessa är att de inte inbegriper ungdomar under 15 år (fram till 1975 
under 16 år). Ungdomars andel av idrottsrörelsens medlemmar är hög. Studier om 
barns och ungdomars involvering i och avgång från idrott visar skillnader mellan 
könen. Skillnader som dessutom förändrats över tid (jfr s 34). Vare sig RF eller 
Fotbollförbundet för sådan statistik över medlemsskap eller idrottsdeltagande i oli
ka åldersgrupper, som möjliggör någon närmare analys.150 Uppgifterna om antalet 
tävlingslicenser får ses som ett värdefullt bidrag till beskrivningen av damfot
bollens kvantitativa utveckling, trots att de inte inbegriper barn och ungdomar. 

Som komplettering till uppgifterna om medlems- och licensutveckling har jag 
genomfört en mindre mätning avseende flickors deltagande i fotboll. År 1980 
gjorde Fotbollförbundet en sammanställning över antal flicklag i seriespel i landets 
distrikt.151 Jag har sammanställt motsvarande uppgifter för år 1987 och därmed 
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fått möjlighet till viss jämförelse under den senaste sjuårsperioden. Uppgifterna har 
inhämtats via telefonkontakt med distriktens kanslier. Det har dock inte varit möj
ligt att göra en totalstudie på grund av dels förändringar i organisationen av serie
spelet för flickor dels avsaknaden av uppgifter från vissa distrikt för år 1980. 

Medlemmar 
Tabell 11 och figur 5 visar medlemsutvecklingen. Drygt var femte medlem i en 
fotbollförening är idag en kvinna. Den mest påtagliga förändringen är den betydligt 
högre ökningstakten för kvinnor än för män. Kvinnorna har, under den redovisade 
åtta-årsperioden, ökat med 105 procent medan männen ökat med 22 procent. I ab
soluta tal har ökningen varit ungefär lika stor. Lika påtaglig är det successivt 
minskande tillskottet av både kvinnliga och manliga medlemmar. Under perioden 
1983 - 1984 tom minskade männen i antal. 

Tabell 11. Kvinnliga och manliga medlemmar i fotbollsföreningar, åren 1977-1985. 

År 
antal 

Kvinnor 
% antal 

Män 
% 

Totalt 

1977 60.968 15 341.759 85 402.727 
1978 70.210 16 360.963 84 431.173 
1979 78.732 17 374.794 83 453.526 
1980 88.743 18 391.401 82 480.144 
1981 96.966 19 401.607 81 498.573 
1982 106.314 20 412.604 80 518.918 
1983 116.322 22 416.636 78 532.958 
1984 120.410 22 416.510 78 536.920 
1985 124.830 23 417.517 77 542.347 

Källa: Sveriges Riksidrottsförbund. (1984) samt utdrag ur RF:s dataregister åren 1984-1986. 
Kommentar: Totalsumman för 1985 är justerad. 

161 



Index 

200 

180 

160 

140 

120 

100 
1977 1985 Ar 1979 1981 1983 

Kvinnor Män Totalt 

Figurò. Indexerad förändring i medlemsskap i fotbollsföreningar, åren 1977-1985. (Index = 100, 
år 1977). 

Källa: Sveriges Riksidrottsförbund. (1984) och utdrag ur Riksidrottsförbundets föreningsregister 
1984-1986. 

Licensierade spelare 
Förändringen vad avser antalet lösta tävlingslicenser uppvisar samma mönster som 
medlemsutvecklingen. I detta avseende visar även kvinnorna en negativ förändring 
under de senaste redovisade perioderna, vilket framgår av tabell 12. 
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Tabell 12. Antal tävlingslicenser i f otboll för kvinnor och män, åren 1970-1987. 

År 
antal 

Kvinnor 
% förändring 

% 
antal % 

Män 
förändring 
% 

Totalt 
antal förändring 

% 

1970 728 1 108.544 99 109.272 
1971 4.901 4 +573 110.743 96 + 2 115.644 + 6 
1972 9.387 8 + 92 113.304 92 + 2 122.701 + 6 
1973 11.894 9 + 27 115.761 91 + 2 127.655 + 4 
1974 13.097 10 + 10 118.163 90 + 2 131.260 + 3 
1975 15.612 11 + 19 132.002 89 + 12 147.614 + 12 
1976 16.816 11 + 8 136.237 89 + 3 153.053 + 4 
1977 17.940 12 + 7 134.608 88 - 1 152.548 - 1 
1978 20.731 13 + 15 140.224 87 + 4 160.955 + 6 
1979 24.030 14 + 16 144.640 86 + 3 168.670 + 5 
1980 26.522 16 + 10 144.299 84 - 1 170.821 + 1 
1981 30.101 17 + 13 145.251 83 + 1 175.352 + 3 
1982 33.686 18 + 12 150.130 82 + 3 183.816 + 5 
1983 35.644 19 + 6 152.182 81 + 1 187.826 + 2 
1984 37.719 20 + 6 153.060 80 + 1 190.779 + 2 
1985 37.283 20 - 1 151.038 80 - 1 188.321 - 1 
1986 36.730 20 - 1 151.422 80 - 1 188.152 - 1 
1987 36.040 19 - 2 151.002 81 - 1 187.042 - 1 

Källa: Svenska Fotbollförbundets årsberättelser 1970-1987. 

Flicklag i seriespel 
Via en stickprovsundersökning i åtta distrikt kan konstateras att antalet flicklag i 
distriktens seriespel, med deltagare under licensåldern, ökade under perioden 1980 -
1987 med cirka 50 procent. Totalt deltog år 1987 ca 2.700 lag och 34.000 flickor i 
seriespel i tjugo av landets tjugofyra fotbollsdistrikt. En särskild granskning av 
den ungdomscup som Stockholms Fotbollförbund årligen arrangerar under namnet 
"S:t Eriks cup" visar i stort sett samma ökning för perioden 1980 - 1986.152 Den 
största ökningen skedde där under 1980-talets första år - från 1980 till 1981 med 21 
procent - medan ökningen varit avsevärt mindre under periodens senare del - från 
1983 till 1986 var den tre procent. 

Officiella kommentarer 
Damfotbollens kvantitativa utveckling har självfallet kontinuerligt både kommen
terats och analyserats av företrädare för SvFF. 11971 års damfotbollsutredning an
togs att den just då snabba utvecklingen skulle fortgå ytterligare några år. Bedöm
ningen var vidare att en avgång bland seniorer skulle bli märkbar under 1970-talets 
mitt, men att den skulle kunna kompenseras av en satsning på flick- och junior
fotboll. Utredningskommittén säger vidare att "damfotbollens fortsatta utveckling 
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alltmer kommer att bli beroende av den personella och ekonomiska satsning som 
görs och kommer att göras såväl centralt, regionalt som lokalt".153 

I 1979 års utredning konstaterades inledningsvis att damfotbollen expanderat 
snabbare än vad som antogs vid 1970-talets början då SvFF tog upp damfotbollen 
på sitt program.154 Denna utredning gör inga försök att förklara utvecklingen och 
inte heller någon prognos inför 1980-talet. 

I Fotboll 90 görs ingen särskild analys av damfotbollens utveckling, däremot 
beskrivs läget generellt vad gäller spelarrekrytering. Det konstateras att fotbollen 
dittills inte behövt tänka på rekrytering av spelare, men att det i framtiden skulle 
kunna bli nödvändigt att vidtaga åtgärder för att förbättra möjligheterna för ungdo
mar att spela fotboll. Som skäl till detta anges dels sjunkande födslotal, dels ökad 
konkurrens från nya idrotter.155 

Den under 1988 inrättade damkommittén och anställningen av en damfotbolls-
konsulent motiveras av förbundet med den sjunkande medlemsanslutningen och, 
som generalsekreteraren uttrycker det: 

Vi inser att om vi ska kunna öka - eller behålla den nuvarande verksamheten - så 
finns våra möjligheter inom damfotbollen. Herrarna utgör idag 85 procent av våra 
spelare och kvinnorna bara 15 procent.156 

Vanligast förekommande har varit kommentarer till och beskrivning av damfot
bollens expansion under inledningsåren. Den snabba framväxten verkar ha förvånat 
de flesta. Påfallande många artiklar har ägnats åt just historia och framväxten under 
både 1970- och 1980-talet. År 1970 skrivs t ex i en av årsböckerna "Nu har dam
fotbollen slagit igenom".157 Rubriken och kommentarer av liknande slag åter
kommer därefter främst under 1970-talets första del. Så sent som år 1984 
kommenteras dock situationen inom damfotbollen i Ångermanland på likartat sätt: 
"Faktum kvarstår, nämligen att det tydligen inte alls går att stoppa den damfot-
bollsvåg som nu är igång".158 Under den tidsperiod som förflutit mellan dessa ar
tiklar, har kommentarerna i övrigt kring utvecklingen successivt alltmer övergått 
till att behandla damfotbollens kvalitativa utveckling, framför den kvantitativa. 

I en ledarkommentar till damfotbollens kvantitativa utveckling år 1974 säger en 
av SvFF:s styrelseledamöter att en toppsiffra för antalet licensierade spelare kanske 
ligger kring 20.000.159 Några år senare säger sig en styrelseledamot, med anled
ning av kritik mot styrelsens hantering av damfotbollsfrågor, vara nöjd inte bara 
med förbundets satsning på damfotboll utan också med antalet utövare: 

/ stort sett har damfotbollen idag den volym, de resurser och den respons bland pu
blik och massmedia som utvecklingen motiverat. En överhettad, popbetonad upp
slutning är vi kanske inte betjänta av på sikt. Att efter sex effektiva år ha fler ak
tiva fotbolldamer än den totala ishockeyns herrförsamling inrymmer är sannerligen 
ingen milstolpe att skämmas över. 160 

Företrädare för SvFF har i olika sammanhang på likartat sätt stolt redovisat de 
höga kvinnliga medlems- och licenssiffrorna. Så t ex sade förbundets representant 
vid Riksidrottsmötet 1977 bl a: 
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Jag har med dessa data velat belysa att det verkligen finns kvinnlig idrott som går 
sida vid sida med den manliga. Den kvinnliga fotbollen överstiger vida, i varje fall 
vad antalet utövare beträffar, den manliga idrotten på många områden.161 

SvFF:s ordförande skriver, år 1981, i ett svar på kritik mot SvFF:s sätt att sköta 
damfotbollen: 

Damfotbollen torde numera efter ouppnåeliga (husmors)gymnastiken, vara vårt 
lands största damidrott och vårt lands till numerären näst största lagidrott. Den 
överlägset största sådana är som bekant herrfotbollen 

Det finns exempel på några försök att förklara damfotbollens expansion. I en tid
ningsintervju med RF: s konsulent för kvinnlig idrott, tidigare även ledare inom 
svensk och internationell damfotboll, säger hon att hon ser damfotbollens expan
sion som ett uttryck för kvinnlig frigörelse. 

För många är det fråga om en medveten eller omedveten protest mot det kommer
siella kvinnoideal som skapats av reklam och massmedia. Där kvinnans enda upp
gift är att behaga mannen ... Men i verkligheten finns alltså kvinnor som har 
samma behov av avancerad motion och sportslig avkoppling som män. -För den 
typen av kvinnor har damfotbollens genombrott inneburit en sorts befrielse, dom 
har fått utlopp för sitt speciella rörelse- och lekbehov i en för dem ny men ändå 
accepteradform.163 

Ledare 
Kvinnliga ledare i fotboll har en ännu kortare historia än kvinnors fotbollsspel
ande. På central och regional nivå har kvinnor hittills knappast fått något fotfäste. 
Tidigare forskning liksom läget beträffande källmaterial ger mindre goda förutsätt
ningar för en noggrann beskrivning av såväl utveckling som nuläge. 

Liksom vid beskrivningen av den kvinnliga gymnastikens utveckling, har jag 
här försökt finna illustrativa och typiska mått på antalet kvinnliga ledare på cen
tral, regional respektive lokal nivå. 

Uppgifterna om situationen på central nivå baseras på årsberättelser och andra av 
SvFF upprättade handlingar. För en beskrivning av situationen på central nivå har 
insamlats uppgifter från samtliga 24 distrikt. Situationen på lokal nivå illustreras 
genom en sammanställning av antal kvinnliga tränare och lagledare i damlag. Av 
forskningsekonomiska skäl begränsas uppgifterna till lag tillhörande serier, som 
organiseras av Svenska Fotbollförbundet. Det innebär bl a att de tidigaste uppgift
erna avser år 1978 och att de omfattar endast de två högsta divisionerna. Informa
tion om dessa har hämtats från Fotbollboken 1978-1987, som innehåller SvFF:s 
kalender för respektive år. Som komplement till dessa föreningsuppgifter har in
hämtats uppgifter om ledarsituationen totalt dels i Stockholms Fotbollförbund, 
som för sådana uppgifter, dels från en undersökning bland samtliga fotbollföre
ningar i Umeå kommun 1982. 
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Ledare på central nivå 
Det mest karaktäristiska för ledarsituationen på central nivå är den fullständiga 
mansdominansen. Fotbollförbundet har aldrig haft någon kvinnlig ledamot i sin 
styrelse. Ingen kvinna har heller nominerats som kandidat till styrelsen. Fram till 
år 1981 saknade förbundet helt kvinnor i den centrala ledningen, med vilken jag 
avser styrelse och det relativt omfattande kommittéväsendet som förbundet organi
serar. Utbildningskommittén har sedan år 1981 haft en kvinnlig ledamot. Totalt 
har tre olika kvinnor hittills avlöst varandra i kommittén. Därutöver har sedan år 
1986 Ungdoms- och juniorkommittén haft en kvinnlig ledamot.164 

Överordnat styrelse och kommittéer finns i Fotbollförbundets organisation dels 
årsmötet, dels det av årsmötet valda s k Representantskapet. Vare sig distrikten el
ler de röstberättigade föreningarna har vid något av sina ordinarie eller extra möten 
varit representerade av en kvinna. Representantskapets ledamöter är också uteslut
ande män. Som tidigare nämnts fördelas rösträtten till föreningarna med utgångs
punkt i de två högsta divisionerna i herrarnas seriespel. Föreningar med damlag på 
motsvarande nivåer har ej rösträtt. EFD har numera närvarorätt men ej rösträtt vid 
årsmötet och representantskapsmöten. 

En ledarfunktion på central nivå, som har både hög status och högt symbol
värde, men inte ingår bland de valda beslutsorganen, är den sk förbundskaptenen. 
Systemet med förbundskapten med ansvar för landslagen är väl utbyggt för herrar. 
Under 1988 hade Fotbollförbundet fem personer anställda som förbundskaptener för 
manliga landslag, motsvarande 4,5 tjänster. Av dessa är kaptenen för herrarnas A-
landslag direkt underställd styrelsen och adjungeras till styrelsen i herr-A-
landslagsfrågor.165 

Damlandslaget fick sin första förbundskapten år 1975. Fram t o m år 1980 hade 
tre olika manliga ledare innehaft denna post, samtliga som ett fritidsuppdrag. Sär
skilt de två första förbundskaptenerna verkar ha haft för små resurser för att på ett 
tillfredsställande sätt kunna fullgöra sin uppgift. Då SvFF år 1980 beviljades de 
tidigare nämnda medlen för särskild satsning på damfotboll inrättades på kansliet 
en tjänst som konsulent för damfotboll. I tjänsten ingick dels att ansvara för ut
veckling av fotboll för kvinnor över hela landet och på alla nivåer och i alla ålders
grupper, och med betoning på ansvar för flickfotbollens utveckling, dels uppdraget 
som förbundskapten. Från och med år 1988 har tjänsten omvandlats till en ar
vodestjänst, med ansvar för damernas seniorlandslag, och innehas för första gången 
av en kvinna. 

Ledare på regional nivå 
Liksom på central nivå, är inslaget av kvinnliga ledare på regional nivå mycket li
tet. Uppgifterna här begränsas till styrelserna i de 24 distrikten. År 1979 invaldes i 
Jämtland, Stockholm respektive Uppland den första kvinnan i styrelsen. Idag har 
vart tredje distrikt kvinnor i sina styrelser, varav endast ett har mer än en kvinnlig 
ledamot. Drygt hälften av distriktsförbunden har aldrig haft någon kvinna i sin 
styrelse. Beträffande kvinnornas verksamhetstid kan noteras att ingen av de tre 
kvinnor som invaldes för nio år sedan, idag finns kvar som styrelseledamot samt 
att flertalet av de nuvarande ledamöterna har invalts under 1987 eller 1988. 
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Ledare på lokal nivå 
Beskrivningen under denna rubrik avser de två ledarfunktioner, som har direkt an
svar för själva fotbollsspelet, nämligen lagledare och tränare. 

Tabell 13. Andelen kvinnliga lagledare och tränare i division I och II för damer, åren 1978-1987. 
Procent. 

År Lagledare Tränare 
div I div II divi div II 

1978 27 19 2 3 
1979 20 21 2 2 
1984 39 16 0 4 
1987 35 20 0 7 

Källa: Fotbollboken 1978, 1979, 1984 och 1987. 

De två första åren, som jag gjort mätningar, var antalet lag i division I 54 och de 
två senaste åren 24.1 division II har antalet lag varierat mellan 60 och 72. Som 
framgår av tabell 13 är andelen kvinnliga tränare mycket liten. Med några få und
antag tränas kvinnliga fotbollslag på division I- och Il-nivå av manliga tränare. 
Siffrorna visar att andelen stiger med sjunkande nivå. Andelen kvinnliga lagledare 
är högre. 

Uppgifterna om antal och andel kvinnliga tränare förstärks av utbildningsstati
stiken beträffande deltagande i Fotbollförbundets vidareutbildning. Sedan år 1973 
genomgår årligen ca 150 tränare de centralt arrangerade tränarkurserna, på s k steg 
3- och 4-nivå. Det kvinnliga deltagandet begränsas sedan dess totalt till omkring 
trettio kvinnor på steg 3-nivån, medan endast en kvinna utbildats på steg 4-
nivå.166 

Mot bakgrund av vad vi vet om kvinnliga ledares positioner och uppdrag gene
rellt i idrottsrörelsen finns det anledning att antaga att situationen är likartad inom 
fotbollen.1Det är således sannolikt att det lägre ner i seriesystemet finns fler 
kvinnor med lagledare- och tränaruppdrag. 

Det finns också anledning anta att kvinnliga ledare förekommer något oftare i 
uppdrag inom föreningarnas ungdomsverksamhet och i mer osynliga ledarfunk
tioner än de offentliga som tränare och lagledare för klubbarnas representationslag. 
I den undersökning jag genomfört rörande idrottsledare på föreningsnivå bekräftas 
detta.168 Mansdominansen var stor. Av de i studien ingående fotbollsledarna (n 
=374), utgjorde kvinnorna fjorton procent. Här användes då en vid definition av 
begreppet ledare - alla som på något sätt deltog i föreningsarbetet, i ledningen 
och/eller i genomförandet av föreningens olika aktiviteter. 

Kvinnor i beslutande ställning i föreningarna, vet vi lite om. I en sammanställ
ning av situationen inom Stockholms Fotbollförbund framgår att av distriktets 
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totalt 415 föreningar, hade fyra en kvinnlig ordförande. Det sammantagna antalet 
kvinnliga styrelseledamöter var fjorton.169 

Officiella kommentarer 
Kommentarerna till den kvinnliga underrepresentationen bland ledare har varit rela
tivt få, men varierat i innehåll över tid. Vid 1970-talets början kan noteras ett 
slags förståelse för att det finns få kvinnliga ledare. I den första utredningen om 
damfotboll sägs att "förklaringen är enkel; det finns praktiskt taget ingen tradition 
i damfotbollen och ledare med fotbollskunnande finner man enklast på herr-
sidan".170 I utredningen liksom i artiklar närs dock samtidigt en förhoppning om 
att damfotbollen skall bidra till att häva ledarbristen - inte bara inom damfotbollen. 
Successivt har de officiella kommentarerna ändrat karaktär. I flera inlägg hävdas att 
kvinnorna själva måste ta itu med sina problem. Ibland blir detta budskap svårtol
kat, som t ex när SvFF: s ordförande skriver: 

Med risk att på nytt kallas för mullig mansgris tillåter jag mig säga , att det är be
tydligt viktigare och mera väsentligt, att tjejerna tar itu med sina problem. Själva. 
Än att de ägnar sig åt omfattande klagomål. I massmedia. SvFF kommer att göra 
sitt bästa för att damallsvenskan ska bli succé. Sen kommer det an på tjejerna. Och 
deras som regel manliga ledare, vad nu det kan bero på.171 

Några år senare är budskapet mer entydigt från förbundsordföranden, nämligen"att 
det krävs fler kvinnliga ledare, tränare och domare för att damfotbollen ska stå 
pali".172 Ett uttalande som måste tolkas som att han me nar att kvinnliga ledare 
skall ta hand om damfotboll, medan manliga ledare tar ansvar för herrfotboll. 

Vare sig i detta inlägg eller i något annat antyds att det finns anledning ändra på 
det förhållandet att kvinnor saknas i maktpositioner inom förbundet. Ett enda un
dantag från detta har jag noterat. Det återfinns i 1979 års utredning om damfotbol
len. Där hävdas att "damfotbollens omfattning bör återspeglas vid val av le
damöter, utseende av ombud etc".173 Bakgrunden till förslaget uppgavs vara dels 
att damfotbollens utövare inte dittills kunnat göra sin stämma hörd dels att det 
finns få kvinnor i de beslutande församlingarna. Utredningen påpekar också att de 
kvinnor som återfinns i SvFF:s kommittéer ej har något särskilt ansvar för dam
fotboll. Detta senare är det enda exemplet jag funnit på att kvinnor kan bidra till 
den totala fotbollsutvecklingen, dock inte med hänvisning till deras kön. I det av
seendet synes endast det omvända gälla. Utredningens förslag föranledde inte några 
åtgärder eller beslut. 

I en kommentar till invalet av en kvinna i en distriktsstyrelse och hennes ut
nämning till UK-ordförande säger den manlige styrelseordföranden i en tidningsin
tervju att 

Lena Wallgren utses inte som ordförande i utbildningskommittén för att hon är 
kvinna utanför att hon är en duktig organisatör och administratör. Då hon dess
utom har en gedigen fotbollsbakgrund och dessutom gått steg 3 -utbildningen för 
tränare denna sommar försämrades givetvis inte hennes kandidatur när styrelsen 
skulle utse UK-ordförande.174 
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Artikelförfattaren hävdar med anledning av detta att det finns många duktiga 
kvinnliga och manliga ledare, som aldrig får chansen att visa sig i större samman
hang och menar att utnämningen av Lena Wallgren manar till efterföljd.175 

Den nämnde distriktsordföranden utvecklar några år senare, år 1985, de 
tankegångar som SvFF:ordföranden lanserade vid 1980-talets början, nämligen att 
kvinnorna måste ta hand om damfotbollen själva: 

Dags att vakna, tjejer! Smekmånaden är över. En alltför lång sådan. Nu börjar all
varet. Jag menar för våra kvinnliga fotbollsledare. Inte våra spelare. De har skött 
sig över förväntan. Men våra ledare. Där är det för bedrövligt ställt. Ni kan inte 
räkna med våra herrars hjälp i all evighet.176 

Artikelförfattaren vill dock inte lägga ansvaret på, som han säger, "gubbarna". En
ligt honom är sanningen att det i svensk fotboll finns få kvinnliga ledare i 
allmänhet och duktiga sådana i synnerhet. Han menar vidare att fotbollen inte är 
betjänt av kvotering av kvinnor till ledarpositioner utan att "damer skall komma in 
i ledarpositioner för att de är duktiga - typ Siv Karlsson och Lena Wallgren - inte 
för att de är kvinnor".177 Författaren har vidare inhämtat damlandslagets förbunds
kaptens syn på situationen. Dennes synpunkter leder författaren till slutsatsen att 
huvudorsaken till den kvinnliga underrepresentationen bland ledare är kvinnornas 
dåliga självförtroende och klubbarnas dåliga förtroende för kvinnliga ledare. De le-
daruppdrag, som avses i denna slutsats, synes vara de som skall utföras "på fältet", 
dvs tränare och lagledare. 

Avslutningsvis är det noterbart att inget särskilt sägs om kvinnliga ledare i 
Fotboll 90. 

Sammanfattning 
En analys av den kvantitativa utvecklingen, visar på en anmärkningsvärd expan
sion av aktiva kvinnliga fotbollsspelare under 1970-talet. Det är frestande att 
travestera Morris analys av det moderna fotbollsspelets framväxt och säga att "det 
var som om kvinnorna låg i träda och väntade på att dess dag skulle gry" (jfr s 
138). 1980-talets stagnation ger också anledning till reflexion om den är tillfällig 
eller bestående, liksom om den är kvinnospecifik eller gäller fotbollsspelare gene
rellt. Den officiella förklaringen till nedgången är dels att det förekommer en del 
fusk vad gäller lösandet av licenser, dels att antalet ungdomar minskat i aktuella 
årskullar. 

Mest anmärkningsvärt vad avser den kvantitativa utvecklingen är den i det när
maste totala avsaknanden av kvinnor i ledningen för kvinnors fotbollsspelande. 
Kvinnorna saknar i stort sett makt inom Svenska Fotbollförbundet. De har därmed 
inga möjligheter att direkt påverka beslut i t ex policy- och resursfördelnings-
frågor. 
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Några kvinnliga fotbollsledares idrottsupp
fattning och kvinnosyn 
Som ovan redovisats omfattade intervjuerna med de kvinnliga fotbollsledarna 
främst frågor rörande relationen kvinnligt - manligt i fotbollsvärlden. Jag har lagt 
särskild vikt vid att få kännedom om både kvinnornas beskrivning av situationen 
och deras egen uppfattning och värdering av situationen. 

Förändring av verksamheten 
Här åsyftas de förändringar, inom både dam- och herrfotboll, som de intervjuade 
kvinnorna upplevt under den tid de varit verksamma som fotbollsledare - föränd
ringar som skett både beträffande själva fotbollsspelet och ramen kring och vill
koren för utövandet av fotboll. Merparten av de intervjuade kvinnorna kan betrak
tas som pionjärer inom damfotbollen, dvs deras involering skedde i början av 
1970-talet. Några har kommit med i verksamheten under senare delen av 1970-talet 
och en under 1980-talet. 

Tillbakablick 
Frågan om orsakerna till kvinnors förhållandevis sena intåg i fotbollen och dam
fotbollens etablering just vid 1970-talets början synes inte vara alldeles lättbe-
svarad. Flertalet av de intervjuade menar dock, efter en stunds funderande, att tid
punkten torde ha sin grund i kvinnans förändrade ställning i samhället och de all
männa jämställdhetssträvandena. Inte någon av "pionjärerna" betraktar dock sitt 
eget intåg i fotbollsvärlden som en medveten strävan efter jämställdhet, utan ser 
det snarast som ett utslag av nyfikenhet. Inte heller kan de erinra sig att sådana 
diskussioner i någon större utsträckning fördes inom fotbollen vid tiden för deras 
involvering. 

Däremot lägger de fast att den då rådande uppfattningen inom damfotbollen var 
att målet var en idrott identisk med herrarnas och att detta skulle ta sig konkreta 
uttryck i identiska spelregler. 

Oavsett när de kom i kontakt med damfotboll är de eniga i sin uppfattning av 
att själva spelet i damfotbollen utvecklats positivt och genomgått stora kvalitativa 
förändringar, både tekniskt och taktiskt. Sett i relation till herrfotboll verkar kvin
norna mena att damfotbollen haft en mer positiv utveckling - damfotboll är trev
ligare för åskådaren därför att spelet är mer öppet och att det finns utrymme för 
finesser. Herrfotbollen, menar de, har under en tid mer karaktäriserats av en tråkig 
systemfotboll med litet utrymme för spelglädje, samtidigt som de tycker sig se en 
viss svängning tillbaka till en öppnare fotboll. 

Förklaringen till den positiva utvecklingen för damfotbollen läggs huvudsak
ligen till det faktum att de kvinnliga fotbollsspelarna blivit både fysiskt bättre 
tränade och lärt sig alltmer om själva spelet - bl a tack vare kunnigare tränare. Här 
anmärker dock några av ledarna att så länge damfotbollen ofta får nöja sig med de 
tränare, som blir över efter det att herrfotbollen fått sina, kan den aldrig nå maxi
mal kapacitet. 
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Samtidigt med denna utveckling menar kvinnorna att damfotbollen till viss del 
blivit tuffare och hårdare i likhet med herrfotbollen - en utveckling som de inte ser 
odelat positivt på. 

Framtiden 
Beträffande framtiden är uppfattningen relativt enstämmig, att damfotbollen alltmer 
kommer att likna herrfotbollen - åtminstone vad avser spelet i de högre division
erna, dvs elitfotbollen. Majoriteten av de intervjuade ser denna utveckling som 
negativ och när en förhoppning att damfotbollen inte skall ta denna väg. 

Jag är lite rädd för att dom försöker likna killarna i spelet mer och mer - alltså det 
här kraftfulla spelet. Jag hoppas att de försöker ha det som de har det nu. Man mås
te se till sina resurser och spela därefter - inte gå in med kroppen hela tiden. 
(Flicklagstränare) 

Vi får inte titta för mycket på herrfotbollen. Jo, vi ska titta på herrfotboll, men 
vi ska ta de bra sakerna, inte de dåliga. (Damlagstränare) 

De få som avviker från denna syn uttrycker sig t ex på följande sätt: 

Det kommer väl att vara som på herrsidan. Jag tror vi hänger med. Fotboll som 
fotboll det ska ju vara lika. (Ordförande i damsektion) 

När det gäller den kvantitativa utvecklingen tror vissa på en fortsatt medlemsök
ning, medan andra är av uppfattningen att damfotbollen nu nått en stabil nivå. 
Några oroas över avgången i övre tonåren, medan andra betonar att rekryteringen 
bland barn och yngre tonåringar kommer att inverka gynnsamt på både den kvanti
tativa och kvalitativa utvecklingen. 

Några av ledarna uppger att de noterat en förändrad kvinnosyn i samhället, vilket 
de menar kan komma att påverka rekryteringen av flickor till fotbollsspel. 

Liksom på 60-talet, har det hänt en del grejer med oss tjejer på 80-talet. Plötsligt 
ska vi vara tjejer igen. Om man tittar sig omkring på hur det ser ut idag, så är 14-
15-16-åringar väldigt flickaktiga. De målar sig och klär sig väldigt "pimpinätt" med 
högklackade skor, solar sig och är väldigt måna om sitt utseende. Det tror jag kan 
bidra till att de, om de är idrottsintresserade, väljer en annan idrott, som är mer 
"kvinnlig(Styrelseledamot i förening) 

Kvinnornas beskrivning av villkoren och ramen för damfotboll, särskilt sett i 
relation till herrfotboll, är entydig. Villkoren har förbättrats, men är i de flesta av
seenden sämre än för herrfotbollen. Så har kvinnorna t ex sämre ekonomiska 
resurser, sämre träningstider, mindre tilldelning av planer och mycket mindre 
uppmärksamhet i massmedia. Samma enighet råder inte, bland de intervjuade 
kvinnorna, beträffande det rättvisa i detta förhållande. Ledarna med lång erfarenhet 
har en större förståelse för denna situation, dock utan att acceptera den helt, medan 
de mer nytillträdda av föreningsledarna mer upprörs över det de ser som orättvisor. 
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Nej, lika villkor har vi inte. Jag måste säga att jag tycker att det är litet grand av 
naturliga skäl. Jag har, inte minst i mitt eget distrikt, fått hålla emot för dem som 
jag har jobbat för. ... Jag har inte tyckt att jag kan motivera inför styrelsen exem
pelvis att vi skall ha sam ma förutsättningar som killarna har. De är i alla fall, låt 
oss säga, dubbelt så stora som vi är. ... Låt oss säga att de har 60 killar att välja 
mellan till ett distriktslag, då har vi kanske motsvarande 20 på flicksidan - då kan 
jag inte motivera att vi skall ha samma förutsättningar och att det skall satsas lika 
mycket pengar på oss. ... Jag måste säga att vi i distrikten har haft ett fantastiskt 
fint stöd ifrån styrelsen och kommittéer i olika sammanhang. När det gäller Sven
ska Fotbollsförbundet så tycker jag att det är kanske litet mera svårarbetat på cen
tral nivå. (Förbundsledare) 

Lika villkor? Nej. O nej, o nej. Ta min egen förening. T ex ekonomin där har 
vi en stor bit.... Sedan har vi fördelningen av planer och domare, där vi i och med 
den nya serieindelningen inte får samma nivå rent prioriteringsmässigt. Det kan 
jag kanske acceptera men ekonomin är sämre. ... Från förbundsnivå tycker jag att 
man är mer ambitiös att satsa på utbildning på herrsidan än vad man är på dam
sidan. (Förbundsledare) 

Om man ser på träningstider, tillfällen och möjligheter, så är det ofta damlaget 
som får stå tillbaka för herrlaget, även om damerna spelar i en högre serie.... Och 
ekonomiskt är det helt olika. Tjejerna får ofta jobba in sina egna pengar. Det be
höver aldrig herrfotbollen. Jag tycker, att satsar tjejerna lika ambitiöst som killar
na gör, ska det vara lika villkor. Men görs inte det då tycker jag det finns ingen 
anledning att dom ska kräva att ha lika villkor heller. (Damlagstränare) 

Verkligen inte lika villkor. Det har jag tusen exempel på. Hela huset här är 
byggt för herrarna. De fick det största förrådet och bästa omklädningsrummet. Vi 
fick en skrubb, där vi kunde ha pengarna. Det bara är så. Man får fightas - och nu 
har vi ett bättre förråd. (Föreningsordförande) 

Ingen tycks tro att damfotbollen någonsin kommer att kunna verka på samma 
villkor som herrfotbollen. Några av ledarna konstaterar resignerat att villkoren 
sannolikt även i framtiden kommer att vara olika. Vissa tycker sig ha anledning att 
hoppas på att damfotbollens villkor ändå närmar sig herrfotbollens. En av ledarna, 
som i och för sig är kritisk till de ojämlika förhållandena, ser ändå något positivt i 
detta. 

Vi tjejer jobbar mera på ideell basis fortfarande. Vi får slita ihop våra pengar 
själva, medan grabbarna då mera tackar och tar emot och det tycker jag är både på 
gott och ont. Att serva spelare i alla lägen kan i förlängningen betala sig snett, för 
de lär sig inte att ta egna initiativ, man lär sig inte att ta sig fram. Det här med att 
ordna en lägenhet åt en fotbollsspelare,t ex, vilket görs på herr sidan, eller ordna 
jobb, är jag glad så länge det inte kommer på damsidan. Idag lär sig tjejerna hur de 
ska gå tillväga för att söka ett jobb eller bostad. Jag hörde ett skräckexempel om 
en allsvensk fotbollsspelare i 25-årsåldern, som inte klarade av att köpa en tåg
biljett för att åka från Stockholm till Malmö. Han hade hela sin uppväxttid servats 
med allt. (Förbundsledare) 
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Den sämre villkoren uppges vara allra tydligast beträffande tillgången på och för
delningen av de ekonomiska resurserna. Dock tycks ingen vara av den uppfatt
ningen att de inom herrfotbollen förekommande stora övergångssummorna är 
eftersträvansvärda för damfotbollen. Precis som beträffande det framtida spelet, närs 
en förhoppning att damfotbollen inte skall ta samma utveckling i detta avseende. 

Kvinnorna är relativt eniga i sin uppfattning om regelutformningen. Reglerna 
skall i princip vara desamma för dam- och herrfotboll. Utgångspunkten för denna 
ståndpunkt är att det är samma spel - samma idrott - som utövas. Nästan samtliga 
ledare ifrågasätter dock det rimliga i att reglerna skall vara helt identiska. Särskilt 
ifrågasätts om det inom damfotbollen skall användas en lika stor boll, som inom 
herrfotbollen. Några ifrågasätter också speltidens längd. 

Att reglerna skall vara lika, tycker jag är självklart. Det är ju samma idrott vi hål
ler på med. Den enda regel, som jag tycker skulle kunna ändras - precis som för
bundskaptenen är inne på - är att vi ska ha 4:ans boll. Det skulle innebära att vi 
skulle spela ännu mer fotbollslikt. Med 5:ans boll kan vi inte slå en krossboll. Vi 
kan inte få de där viktiga kanonskotten. Jag tror att 4:ans boll skulle vara till för
del. (Damlagstränare) 

Varför skulle de inte vara lika? Det enda jag tycker är fel i damfotboll är väl att 
det i början skulle vara så otroligt lika. Jag förstår inte att vi gick med på det. Jag 
tycker det är för stor boll för tjejer. ... Vi skulle vara så lika i allting, så även bol
len skulle vara lika, annars var det ett slags diskriminering. (Föreningsordförande) 

Jag har också varit med och kämpat för att vi skulle ha samma bestämmelser, 
men idag, menar jag, att vi inte skall vara rädda för att börja fundera i andra banor -
detta att göra en del undantag.... En del spelare kan man inte behålla av olika skäl, 
men de andra då som inte lägger av, för sök att behålla dem t ex genom att anordna 
serier på 7-mannafotboll i de lägre serierna. ... Man kan fundera i sådana banor, 
och inte vara låst vid att det skall vara 11-mannafotboll. ... Just det här med spel
tiden. Det tror jag nog kan vara lite känsligt. Det där har så mycket med personliga 
känslor att göra, att man har jobbat för att få 2 x 45 minuter och vi har nu haft det 
ett antal år ochpå högre nivå är det jättebra. De är tränade för 2 x 45 minuter, men 
tjejerna på lägre nivåer är inte det. (Förbundsledare) 

Oavsett vilka förändringar som diskuteras eller föreslås är bakgrunden gemensam, 
nämligen uppfattningen att kvinnorna är fysiskt underlägsna männen. Någon på
pekar dock att hennes förslag om kortare speltid i lägre divisioner sannolikt också 
skulle vara lämpligt inom herrfotbollen, då inte heller de manliga spelarna i lägre 
divisioner är tillräckligt tränade för en hel fotbollsmatch. Värt att notera är här 
också att kvinnorna uppger att de själva ändrat inställning i denna fråga, eller att de 
ifrågasätter vissa inslag i det tidiga 1970-talets jämställdhetssträvanden. 

Kvinnors och mäns inställning till fotbollsspel 
Kvinnor och män har olika motiv för att spela fotboll - åtminstone såtillvida att de 
framhäver och rangordnar motiven olika. Den uppfattningen har, med ett undantag, 
samtliga intervjuade kvinnor. Kamratskap och sammanhållning uppges vara kvin
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nors främsta motiv för att syssla med fotboll, medan man menar att prestations
motivet är mer framträdande hos manliga fotbollsspelare. 

Nej, det tror jag inte. Det är precis som jag sa förut att jag tror att vi tjej er är mer 
inne på den sociala biten, medan killarna har mer prestigetänkande. 

... Varför det är så? Ja, varför är kille kille och tjej tjej? Ja, jag vet inte om det 
har med uppfostran att göra. Gammaldags inställning till hur tjejer ska vara och 
killar ska vara, vad vi ska prestera. (Styrelseledamot i förening) 

Jag tror att pojkarna väldigt ofta redan från början har den här proffsdrömmen. 
Många satsar redan från början på en fotbollskarriär, man ska bli duktig, man ska 
gå vidare, medan tjejer gör det på ett lättvindigare sätt, tror jag, ser det som nöje, 
motion och tidsfördriv. (Föreningsordförande) 

Det är nog ändå det här med sammanhållningen med en lagidrott, att man har så 
oerhört roligt ihop och man gör mycket mera runtomkring sin idrott. Killarna de 
tränar och spelar och sedan är det hej då och sedan är det bra. De har inte det här 
behovet av att vara tillsammans på det här sättet som vi har. Vi gör ju massor runt 
omkring det hela. (Förbundsledare) 

På elitnivå så tror jag att de är relativt likartade motiv, men det finns en del sa
ker på tjejsidan som är mer nedtonade på herrsidan. Det är det vi kan kalla kamrat
andan, den här gemensamheten kanske går före många gånger än att tävla och 
vinna. På herrsidan är man mer målmedveten och mer målinriktadt att man skall 
fram och man satsar högre upp. Landslaget i sikte, tror jag förekommer mer på 
herrsidan än på damsidan. Det är mer elittänkande på herrsidan. (Förbundsledare) 

Jag tror att på lägre nivå, då man börjar spela fotboll, då gör man det bara för att 
det verkar roligt. Men sedan, lite längre upp, då är det stor skillnad. Tittar man på 
en elitdam och en elitherre vad de tänker och härför mål och motivation att spela 
fotboll så är motivet för tjejer fortfarande att ha roligt och att få umgås och att få 
åka ut lite grand och resa. Medan det på herrsidan är pengarna och karriären - det är 
ju omöjliga motiv på damsidan i princip. (Damlagstränare) 

Jag tror att tjejerna spelar mera för att det är roligt att spela. Spelar gärna i en 
lägre serie för att ha roligt. Medan killarna hela tiden, nu ska man inte säga alla -
men stora flertalet killar - strävar efter ännu högre division. (Damsektionsord-
föiande) 

Som framgår av citaten synes kvinnorna mena att kvinnor och män kan ha samma 
motiv, men att det är rangordningen dem emellan, som konstituerar skillnaden 
mellan män och kvinnor. Ledarna menar att kvinnliga fotbollsspelares motivbild 
mer liknar mäns ju högre upp i divisionerna kvinnorna befinner sig - dock utan 
att bli identiska. Det är just denna könsskillnad i motiven för att spela fotboll, 
som inger några av de intervjuade kvinnorna förhoppningen att damfotbollen inte 
skall ta samma väg som herrfotbollen i framtiden - såsom redovisats ovan. 

Förklaringen till könsskillnaderna läggs genomgående utanför fotbollens värld -
på rådande kvinnosyn i samhället i övrigt, på uppfostran och föräldrar. 
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Kvinnliga och manliga ledare 
Under denna rubrik har samlats svar på frågor både om att vara kvinna och idrotts
ledare och att vara ledare för kvinnliga utövare. 

Genomgående har de intervjuade ledarna i huvudsak positiva erfarenheter av sitt 
ledarskap. Flera av dem antyder att inledningen var besvärlig, men att man nu be
mästrar sin uppgift och trivs med den. 

Då togs man inte på allvar på samma sätt som nu. Nu tar man verkligen tjejerna 
på allvar. (Styrelseledamot i förening) 

Nu tycker jag att det går ganska bra, nu när vi är ganska lika. Om man sitter på 
ett styrelsemöte så finns det faktiskt ingen skillnad, men tidigare var det ju en 
enorm skillnad. Och som kvinnlig ledare, så gick det ju aldrig att sitta i någon 
styrelse. Det var ju otänkbart. Sen - skall man säga någonting i någon styrelse, så 
måste man tänka igenom det så noga. Karlarna kan ju kasta ur sig nästan vad som 
helst. Det kan man ju aldrig göra som kvinna. (Sektionsordförande) 

Jag har varit respekterad hela tiden som ledare, likvärdig ledare tror jag. Jag var 
livrädd från början - när jag skulle åka på en konferens för ledare i hela Sverige. 
Det var då tjugotre karlar och jag och så åkte jag på att redovisa vår grupps arbete 
och jag visste knappt vad jag pratade om, så nervös var jag. Tydligen gick det hem 
det jag sa och sedan var det inga problem. (Förbundsledare) 

Jag tror att vi tjejer som blir ledare vi är nog rätt så tuffa och har rätt så gott 
självförtroende. Om man inte behövde ha självförtroende och inte behövde vara lite 
tuff så skulle väldigt många fler tjejer våga vara ledare. (Damlagstränare) 

Den kvinnliga underrepresentationen bland fotbollsledare i olika positioner ges en 
mängd förklaringar - bl a kvinnans familjeansvar, kvinnors sämre självförtroende 
och damfotbollens ålder. Oavsett förklaring - och ibland också förståelsen för 
kvinnors underrepresentation - har kvinnorna den entydiga uppfattningen att det 
finns ett starkt samband mellan kvinnliga ledare i damfotbollen och damfotbollens 
framtid. Svaren här visar att de intervjuade kvinnorna inte upplever damfotbollens 
situation så stabil och oomstridd, som tidigare redovisade svar kanske gett intryck 
av. 

Det finns män som överhuvudtaget inte har sett en damfotbollsmatch. Dom kan
ske har sett någon utdragen serietabell på förbundskansliet. Det är det närmaste 
damfotbollen de har kommit. Men dom kan sitta på en förbundskonferens och säga 
"Det klarar inte damfotbollen av". Men jag hoppas att dom som fattar besluten är 
väl inne i verksamheten. Man ska inte behöva ha kvinnliga ledare för kvinnlig 
idrott. (Föreningsordförande) 

Jag tror att tjejerna måste engagera sig mera för att hålla damfotbollen vid liv. 
(Flicklagstränare) 

Det behövs fler kvinnliga ledare. Ofta är det ju så att grabbarna vill att vi ska 
spela fotboll på deras sätt. Det tycker inte jag att v i ska göra. Vi ska ju spela en 
bättre fotboll än vad de spelar nu när vi har chans att kunna göra det. 
(Styrelseledamot i förening) 
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Det finns så fantastiskt mycket män som engagerar sig otroligt mycket för 
damfotbollen och som är beredda att lägga ner hela sin själ för den. Det gör att jag 
trots allt inte är så rädd för det. Men det är klart att om man helt plötsligt skulle 
hamna i ett vägval - vara eller inte vara - då är det mera viktigt att det finns kvin
nor med i olika sammanhang. Om man är så drastisk så att man funderar över om 
man ska ha flick- och damfotboll eller inte, då kan engagemanget hos en kvinna 
vara avgörande. (Förbundsledare) 

Tjejerna är ju ytterligare en konkurrent på ekonomisidan och finns då tjejerna 
inte med här och visar framfötterna så kan risken finnas att det kan påverka fotbol
len, för det är ändå herrarna som bestämmer över vår damfotboll. (Förbundsledare) 

Vi behöver fler kvinnliga ledare för att klara av rekryteringen, för att klara av 
alla lag. Men däremot vet jag inte om vi kanske t o m sänker standarden av ett lag, 
innan de kvinnliga ledarna har fått så mycket kunskap så att de kan höja standar
den. (Damlagstränare) 

Jag tror att det skulle finnas andra utvecklingsmöjligheter inom damidrotten om 
man hade mer kvinnliga ledare. (Föreningsordförande) 

Alla ledare, utom två, uttrycker klart att de ser på idrott annorlunda och arbetar an
norlunda än sina manliga kollegor. De uppgivna könsskillnaderna ligger i linje 
med de könsskillnader, de ansåg finns i motiven hos utövarna. 

Jag tror att killarnas fotboll är mera någonting som dom har och vill gärna behålla 
den för sig själva. Den andra äkta hälften hon skall inte ha något med fotbollen att 
göra. Medan däremot tjejer som håller på vill nog hemskt gärna ha med sina killar 
i verksamheten eller att dom är intresserade av den. Annars så blir nog fotbollen en 
konkurrent till grabbarna. (Föreningsordförande) 

Jag ser på människan runt i kring - varför det är så om man spelar så eller så. 
Jag tror vi kvinnor ser på hela människan, alltså inte bara fotboll, det hon utövar 
på plan. (Flicklagstränare) 

Fotboll är fotboll, så under match hoppas jag att jag ser likada nt på det. Men 
det är ju utanför som man är en annan ledare, för tjejer är det jobbigaste som finns 
att leda. Kärringsnack och allt sånt - ja, det är otroligt. Genom att man själv är tjej 
så har man större förståelse och man vet ungefär när det kan hända någonting av 
det där eller om det bara var vanligt snack. Där tror jag att jag har en stor fördel. 
(Damlagstränare) 

Min syn är nog a nnorlunda, jag har nog mer den här sociala synen på fotboll. 
(Styrelseledamot i förening) 

Jag tror att på den manliga ledarsidan så är man mycket mera prestige- och re-
sultatinriktad både mot sporten och spelarna än vad man är på damsidan. 
(Föreningsordförande) 

Skillnaden mellan manliga och kvinnliga det är nog att manliga är mycket tuff
are, de kräver mycket mer tror jag. De skär av mycket av det här sociala som vi 
tjejer då har inom oss, tror jag. (Föreningstränare) 

Jag tror inte att kvinnor är beredda att under så stor del av sitt liv lägga ned den 
tid som tycks fordras. Skall du göra det så hinner du inte särskilt mycket mer, om 
du har ett hem att sköta också och har du familj vilket de flesta har så finns det 
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även då vissa krav på dig i familjelivet. Vi har inte heller p restationskraven. För 
många män är det på de t viset, att har de kommit in i en distriktsstyrelse eller 
kommit in i förbundskommitté eller förbundsstyrelse då släpper de det aldrig. De 
går över döda. Där kommer vi aldrig att hamna. Det är så. Utan den dagen vi kän
ner att vi inte tillför mer nu, då lämnar vi till någon som gör det. (Förbundsledare) 

Uppfattningen att det finns ett samband mellan en positiv utveckling av damfot
boll och tillgången på kvinnliga ledare kolliderar något med kvinnornas nästan lika 
enstämmiga åsikt att de upplever att kvinnliga fotbollsspelare föredrar manliga 
ledare. 

Tjejer klarar inte utav att ha en tjej som ledare. Dom klöser ögonen ur dom en 
efter en. Det är jag helt övertygad om. ... Tjejer kan inte umgås i grupp. Dom är 
fullkomligt värdelösa. .. Det går bra att vara kvinna och ledare om det bara är en 
utövare, men inte en hel tjejgrupp. ... Pojkar är mera fogliga och lättare att ha att 
göra med i grupp. (Föreningsordförande) 

Jag tror att dom trots allt har en större tro på mannen - att han kan mer. På nå
got sätt lyssnar man mer på en mansröst. Man har mer respekt för en man. 
(Styrelseledamot i förening) 

Jag hoppas att om flickorna fick välja att de skulle välja en tjej, men jag vet 
inte. Det är ju så bland tjejer att om det dyker upp en kvinnlig tränare, en kvinnlig 
domare eller lagledare så blir kraven så mycket högre än om det skulle ha varit en 
kille. Konstigt nog, eftersom vi är tjejer själva. (Damlagstränare) 

Jag tror fortfarande att man alldeles klart föredrar manliga tränare, helt enkelt för 
att de är bättre. Man är ju inte dum. Däremot är jag inte lika övertygad om att man 
har denfavoriseringen när det gäller kvinnliga lagledare. Där kan man mycket väl 
föredra kvinnliga lagledare framför manliga. ... Men det är klart att man ska hitta 
en jäkligt duktig kvinnlig tränare för att tjejerna ska acceptera henne. (Förenings-
ordförande) 

Rera av de intervjuade uppger också att de kvinnliga fotbollsspelarna har både an
norlunda och större krav på sina ledare än manliga fotbollsspelare. Detta skulle 
vara en av förklaringarna till den höga omsättningen bland damlagens tränare. 
Kvinnliga spelare ifrågasätter mer än manliga och vill gärna diskutera tränarens 
olika åtgärder. 

Sammanfattning 
Kvinnor och män är olika - både fysiologiskt och socialt. Den kvinnosynen har de 
här intervjuade kvinnliga fotbollsledarna. De fysiologiska könsskillnaderna skulle, 
enligt merparten av de intervjuade, kunna motivera vissa avvikelser från herrarnas 
spelregler, t ex att kvinnor skulle kunna spela med en mindre boll eller ha kortare 
speltid. Som huvudprincip menar de dock att inga skillnader i spelregler skall 
förekomma. Idrottsuppfattningen är således den att det finns en idrott som heter 
fotboll och den bör utövas lika av män och kvinnor. 

De sociala skillnaderna framkommer, menar de intervjuade kvinnorna, hos 
utövarna - vilket konkret tar sig uttryck i olika motiv för deltagande - och hos led-
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ama i deras olika sätt att hantera sina uppgifter. Samtliga ledare är av uppfatt
ningen att det skett stora förändringar inom damfotbollen - inte bara beträffande 
spelförmåga hos utövarna - utan även i inställningen till frågor kring kvinnligt-
manligt. Dels, menar de intervjuade, är kraven på jämställdhet, som tar sig uttryck 
i exakt likhet, inte lika uttalade idag, som i damfotbollens barndom, dels är 
kvinnliga ledare mer accepterade idag. I det senare avseendet är dock erfarenheterna 
varierande. 

De flesta befarar eller beklagar en utveckling där damfotbollen går helt i herrfot
bollens spår - både vad avser själva spelet och ramen kring verksamheten. 

Enigheten är stor om att det finns ett samband mellan en positiv utveckling av 
damfotbollen i framtiden och tillgången på kvinnliga ledare. Några menar t o m att 
kvinnliga ledare kan vara en förutsättning för damfotbollens överlevnad. 

Sammanfattande diskussion 
Syftet här har varit att beskriva och analysera Svenska Fotbollförbundets diskus
sioner och beslut om kvinnor och fotboll. Inledningvis har jag givit en historisk 
bakgrund till fotbollspelets uppkomst och framväxt. Jag ser den ramen som en 
nödvändig förutsättning för analys av de inomidrottsliga faktorer, som möjliggjort 
och begränsat kvinnors involvering i organiserad fotbollsverksamhet. Kapitlet in
nefattar vidare beskrivning av Svenska Fotbollförbundets förhållningssätt till 
kvinnor och fotboll främst under de två senaste decennierna samt av damfotbollens 
kvantitativa utveckling. Den avslutande delstudien - några kvinnliga fotbollsledares 
idrottsuppfattning och kvinnosyn - skall ses som ett viktigt komplement till be
skrivningen av den officiella hanteringen av och inställningen till damfotboll. 

De tidiga bollspelen liksom de olika formerna av modernt fotbollsspel, som 
uppstod under 1800-talets senare del, har av olika författare skildrats som manliga 
aktiviteter, genom vilka utvecklingen av manliga ideal befrämjats. Det i Sverige 
bedrivna fotbollsspelet har en tradition från 1800-talets engelska public-school-vä
sende. Där framhävdes särskilt fotbollsspelets fostrande funktioner. Det svenska 
fotbollsspelet initerades och utvecklades främst i civila idrottsföreningar. Även den 
svenska idrottsrörelsens tidiga ideologer framhöll fotbollsspelet som medel för da-
ning av den manliga karaktären. 

Under 1900-talets första hälft utvecklades fotbollen till den svenska 
"nationalsporten". Den benämningen får fotbollen ofta trots den totala avsaknaden 
av kvinnor, dvs av halva nationens befolkning. Fotboll är idag den största idrotten 
i Sverige, och internationellt, med avseende på antal utövare och föreningar samt 
publikmässigt. Fotbollens regelsystem har inte förändrats nämnvärt sedan 1920-
talet. De förändringar som själva spelet genomgått sedan dess torde till stor del 
härröra från spelarnas förbättrade förmåga. 

När kvinnorna på allvar började spela fotboll i slutet av 1960-talet, knackade de 
således på porten till en dittills enkönad värld - ett område som kunde karaktäri
seras som ett manligt reservat. 

Svenska Fotbollförbundet fattade relativt snabbt beslut om att öppna dörren för 
kvinnliga fotbollsspelare, dvs organisera även damfotboll. Den benämningen har 
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sedan dess använts om fotbollsspel som utövas av kvinnor, trots att det formellt 
bara finns ett begrepp oavsett utövare - nämligen "fotboll". Inom SvFF, liksom 
bland damfotbollens företrädare, har man ända sedan begynnelsen varit överens om 
att damfotbollen skulle inordnas i det befintliga regelsystemet, dvs att kvinnor och 
män skulle ha identiska spelregler. Redan i inledningen beslöts också att 
"herrfotbollens" tävlingssystem skulle stå modell för damfotbollen. I detta av
seende har oenighet förelegat om i vilken takt en uppbyggnad av kvinnornas täv
lingssystem skulle ske. Fr o m år 1988 har kvinnor och män likartade 
tävlingssystem, med den skillnaden att seriesystemet är mer utbyggt i sin nedre 
del för män. 

Kvinnors involvering i fotbolls verksamhet ökade lavinartat under 1970-talet. 
1980-talet karaktäriseras kvantitativt sett av en stabilisering och på senare år stag
nation och viss tillbakagång. Fotboll är trots detta den idrott i Sverige som har 
näst flest kvinnliga medlemmar. Andelen kvinnliga ledare motsvarar inte omfatt
ningen av kvinnliga fotbollsspelare. På central och regional nivå inom SvFF 
saknas kvinnor i ledande ställning i stort sett helt. Lagledarfunktionen är det ledar-
uppdrag på föreningsnivå, som har störst andel kvinnor. Kvinnliga tränare är 
mycket sällsynta, särskilt i de högre divisionerna, trots att det uppges att en man
lig tränare kan riskera sin tränarkarriär genom att ägna sig åt damfotboll. 

Hur kan då damfotbollens snabba utveckling och den nästan omgående 
inorganiseringen i SvFF förstås? 

Initiativet till kvinnors fotbollsspel togs av kvinnor. Som jag visat torde SvFF 
arbetssätt, sedan beslutet om att organisera damfotboll, snarast kunna karaktäri
seras av anpassning, ibland tom visst motstånd. Det är därför sannolikt att den 
närmast lavinartade medlemsutvecklingen främst har samhälleliga och inte inom-
idrottsliga förklaringar. 

Kvinnors ökade inträde på arbetsmarknaden under senare delen av 1960-talet och 
1970-talet visade vägen för kvinnors inträde även på andra manliga domäner. Jag 
har tidigare visat att många idrotter arrangerade SM för kvinnor för första gången 
just under 1970-talet. Ingen annan idrott fick dock ett så stort numerärt tillskott av 
kvinnliga utövare som fotbollen. Skälen härtill är flera. Fotboll är en förhållande
vis enkel och billig "nybörjaridrott". Tillgången på idrottsplatser var också relativt 
god. Jag menar vidare att en förklaring torde stå att finna i det faktum att fotboll 
var den största (manliga) idrotten. Om kvinnorna ville slå in en kil i den 
mansdominerade idrotten var fotbollen den lämpligaste grenen. Resultatet skulle 
bli tydligast där. Fotbollens både uttalade och outtalade funktion som medel i 
daningen av den manliga karaktären, torde snarare påskyndat kvinnornas till
strömning till fotboll än motverkat den, om man tar i beaktande den likhets
ideologi som präglade jämställdhetsarbetet vid denna tid. 

Mot denna teori står, till viss del, uppgifter från de intervjuade kvinnliga le
damöterna, som inte för egen del kan erinra sig dylika jämställdhetssträvanden. Å 
andra sidan uppger också de i sina försök att förklara damfotbollens expansion, att 
orsaken torde stå att finna i 1970-talets jämställdhetssträvanden Jag menar dock att 
det ofta är svårt att själv kunna ange motivet till sitt handlande - att vi agerar 
"omedvetet", men i takt med rådande ideologi. Det är också sannolikt att det stora 

179 



antalet kvinnliga fotbollsspelare kan förklaras av att idrottsintresset vid denna tid 
fått en social breddning. 

Vad kan då förklara SvFF:s beslut att överhuvudtaget organisera damfotboll? De 
utlösande faktorerna tycks ha varit dels den internationella utvecklingen, dvs att det 
europeiska fotbollförbundet tillsatt en damkommitté, dels vissa kritiska tidnings
skriverier. Resultaten pekar dock på att kontrollmotivet har varit ett av det tyngst 
vägande skälen. Då företrädare för fotbollen kom till insikt om att kvinnornas fot
bollsspel inte var en nyck utan fortsatte att expandera, blev beslutet att inlemma 
kvinnorna i förbundsorganisationen naturligare än att lämna dem okontrollerade 
utanför. Att få kontrollen medförde möjlighet till styrning, bl a så att damfotbol
len inte expanderade på herrfotbollens bekostnad och så att själva spelet kunde hål
las intakt. Genom organisationsprincipen om integrering av damfotbollen kom 
man också till stor del att osynliggöra damfotbollen. Osynliggörandet brukar be
traktas som en av de härskartekniker, som de flesta maktgrupper förfogar över.178 

SvFF:s idrottsuppfattning kan sammanfattas med att utövaren skall underordnas 
själva spelet. Med detta avses att det finns en enda entydig idrott - fotboll - och den 
skall spelas i enlighet med uppställda regler. Vissa smärre undantag från dessa reg
ler kan vara fysiologiskt motiverade, som t ex kortare speltid och mindre boll. 
Dylika undantag skulle medföra att männen fysiskt underlägsna individer - som 
kvinnor och barn - kan spela ett spel som så nära som möjligt liknar det riktiga 
fotbollsspelet. Det innebär att undantagsbestämmelserna skall hjälpa till att ut
plåna den kvinnliga särarten - på fotbollsarenan. 

SvFF:s kvinnosyn är att kvinnor och män är olika såtillvida att kvinnan är fy
siskt underlägsen mannen. Inledningsvis befarade den manliga förbundsledningen 
att den skulle behöva göra inskränkningar i spelreglerna för kvinnor av detta skäl. 
Medicinsk expertis lugnade förbundets företrädare med att det inte fanns någon 
specifik risk för kvinnor att spela fotboll. På likartat sätt lugnade medicinsk ex
pertis under 1910-talet Riksidrottsförbundets ledning, vid diskussionen om inrätt
andet av ett kvinnligt idrottsmärke (jfr s 62f). Med hänvisning till kvinnors fysis
ka underlägsenhet, beslöts dock inledningsvis om begränsningar just vad beträffar 
speltid. Relativt snart kom reglerna att bli identiska - i enlighet med önskemål 
även från damfotbollens egna företrädare. 

De kvinnliga ledarna har i princip samma kvinnosyn och idrottsuppfattning 
som SvFF. Samtidigt uttalar flera av dem en förhoppning om att damfotbollen -
såväl spelet som ramen - ska få en positivare och därmed annorlunda utveckling än 
herrfotbollen. En grund för denna förhoppning har de i sin övertygelse om den 
kvinnliga sociala särarten. De säger sig ha erfarit att det föreligger könsskillnader 
vad avser kvinnors och mäns primära motiv för att spela fotboll. Kvinnorna sätter 
det sociala motivet först, i jämförelse med herrarna som sätter prestationsinriktade 
motiv först. Enligt de intervjuade kvinnornas sätt att se, skulle kvinnors annor
lunda förhållningssätt kunna leda till att spelet blev "renare" och mindre hårt samt 
att de stora ekonomiska summorna hölls utanför damfotbollen. 

Några sådana diskussioner om att damfotbollen skulle kunna ta en annan väg än 
herrarnas framgår inte av officiella dokument eller ageranden från förbundets sida. 
Uppfattningen är således att utövaren skall underordnas själva spelet. Detta synsätt 
motiverar de identiska spelreglerna, integrering som organisationsprincip och det 
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identiska utbildningsinnehållet. Den som vill spela fotboll skall göra det som en 
man, dvs kvinnors deltagande i fotboll bygger på tanken om könens likhet. 

Mot bakgrund av den beskrivning jag gett av damfotbollens situation hade jag 
förväntat mig ett omfattande missnöje hos damfotbollens ledare. Konflikter och 
demonstrationer av missnöje har inte heller saknats. Någon stark och engagerad 
"kvinnorörelse" tycks dock inte finnas. Den organisation som bildats för att ta 
tillvara damelitfotbollens intressen domineras av män. Inte heller de kvinnor jag 
intervjuat uttalar någon kraftig kritik mot förbundsledningen eller stort missnöje 
med damfotbollens situation. Några ledare har tvärtom viss förståelse för den lägre 
värderingen av damfotbollen och de sämre villkoren. Det blir därför något förvån
ande att konstatera att de kvinnliga ledarna har uppfattningen att det finns ett sam
band mellan antalet kvinnliga ledare inom damfotbollen och dess positiva utveck
ling. Några menar tom att kvinnliga ledare är en förutsättning för att 
damfotbollen skall kunna leva vidare. 

Hur skall vi då förstå de kvinnliga ledarnas uppfattningar? Å ena sidan skall 
kvinnor spela samma spel som män, å andra sidan uppfattningen att den sociala 
särarten förhoppningsvis skall leda till att damfotbollen får en positivare utveck
ling än herrfotbollen. Å ena sidan accepteras, till viss del, damfotbollens sämre 
villkor och lägre status, å andra sidan menar de att det krävs kvinnliga ledare för att 
damfotbollen skall få en positiv utveckling och kunna leva vidare. 

De kvinnor som har lett damfotbollen in i en mansvärld, tvingades och tvingas 
i stor utsträckning att acceptera de villkor som denna mansvärld ställer upp och att 
anpassa kvinnors verksamhet till männens. De kvinnliga ledarna är få, ofta en
samma i sin organisation. De har successivt - ofta omedvetet - övertagit majorite
tens, dvs männens, sätt att betrakta olika fenomen inom fotbollen. Därmed blir 
svårigheterna stora att utveckla de specifikt kvinnliga värdena - den kvinnliga 
särarten - som ledarna i denna studie menar bör influera damfotbollen i framtiden. 

Då kvinnorna saknar tillgång till maktpositionerna inom svensk fotboll, blir 
det också svårt för dem att ta ansvar för sin idrott. Detta säger sig förbundsled
ningen eftersträva, dock utan att ha ställt de nödvändiga maktpositionerna till för
fogande. Ambitionen att damfotbollen skall vara självförsörjande på ledare är san
nolikt inte ett uttryck för viljan att ta tillvara det specifikt kvinnliga utan skall 
snarare ses som en resursfråga - de manliga ledarna behövs för männens fotboll. 

Min slutsats blir att männen vill ha kontroll och makt över kvinnors fotbolls
spel, för att inte spelet skall förvanskas och för att det inte skall inkräkta på herr
fotbollen. Däremot ser de gärna att att kvinnorna utför fältarbetet, dvs tar på sig 
tränar- och lagledaruppdrag - uppdrag som för en man kan vara en belastning om 
han vill verka inom den högre värderade herrfotbollen. 

Fotbollens funktion som ett led i daningen av den manliga karaktären blir 
självfallet ifrågasatt med en tillströmning av kvinnliga utövare. Här kommer då 
väl till pass att stämma in i uppfattningen att kvinnorna betonar andra värden i 
fotboll än vad män gör. Den manliga respektive kvinnliga identiteten behöver inte 
ifrågasättas, därför att fotboll har olika mening för män och kvinnor. 
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Kapitel 6 

Idrottsrörelsen och kvinnorna 
Jag har hittills beskrivit några av de villkor den svenska idrottsrörelsen ställer upp 
- uttalat och outtalat - för kvinnors deltagande i idrott. I detta avslutande kapitel 
skall jag försöka besvara frågan om hur villkoren för kvinnors deltagande i idrott 
skall förstås. Genom att varva empiriska och teoretiska studier, har jag successivt 
preciserat min tolkningsram. En mer enhetlig teoretisk referensram för studium av 
kvinnor och idrott presenteras avslutningsvis i detta kapitel. 

Idrottsrörelsen som samhällsinstitution 
I kapitel 2 har jag givit en historisk ram för kvinnors deltagande i idrott. Där 
beskrivs den svenska idrottsrörelsens framväxt och utveckling med hjälp av tidig
are forskning och några egna kompletterande studier. De senare avser främst den 
kvantitativa utvecklingen av kvinnors deltagande i idrott. Sammantaget försöker 
jag besvara frågor som hur och när idrott etablerades i Sverige, vilka som har varit 
och är idrottsrörelsens medlemmar, vilka som har stått och står i ledningen samt 
vilken ideologi som har genomsyrat idrotten under 1900-talet. En tillämpning av 
den generella kvinnoforskningens erfarenheter och kritik av traditionell forskning, 
visar att tidigare idrottsforskning i stora delar både utelämnat beskrivningar av 
kvinnor och i analyser utgått från manliga värden som norm. Jag har därför försökt 
att i detta kapitel inte bara ge en kompletterad, utan framför allt, en korrigerad bild 
av svensk idrottsrörelses framväxt och utveckling. 

I kapitlen 3, 4 och 5 har fokus legat på idrottsorganisationernas förhåll
ningssätt till kvinnor och idrott. Där beskrivs idrottsuppfattning och kvinnosyn 
under 1900-talet hos Sveriges Riksidrottsförbund, Svenska Gymnastikförbundet 
samt Svenska Fotbollförbundet, dvs den centrala idrottsledningens uppfattningar 
om hur idrott bör utformas generellt och specifikt för kvinnor. I kapitlen 4 och 5 
kompletteras denna beskrivning dels med uppgifter om det kvinnliga idrottsdel
tagandets kvantitativa förändringar i gymnastik respektive i fotboll dels med en 
studie av kvinnliga gymnastik- och fotbollsledares idrottsuppfattning och kvinno
syn. 

De olika delstudierna ger en bild av idrotten som en samhällelig institution, där 
männens dominans är mycket tydlig. Idrott har skapats av och för män och dess
utom beskrivits av män. Idrottsrörelsen är således långt mer en mansrörelse, än den 
folkrörelse, som dess ledning och tidigare forskning karaktäriserat den som. Män
nen besitter makten, vilket innebär att de har kontroll över kvinnorna och deras 
idrottsutövning. Männen har rätten att definiera vad som är det riktiga idrottsliga 
beteendet. Kvinnors idrottsutövning är underordnad männens. Den har sämre 
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materiella villkor och lägre värde. Det senare genererar i sig också sämre materiella 
villkor. 

Trots denna mansdominans deltar många kvinnor i idrott. Kvinnornas beteenden 
och förhållningssätt avviker dock från männens. Det är här relevant att tala om av
vikelse, då det är manligt beteende och förhållningssätt som är norm inom idrot
ten. Kvinnorna återfinns i färre idrottsgrenar och dominerar endast i sådana grenar 
där tävlingsinslagen saknas och i s k estetiska idrotter. Kvinnors annorlunda för
hållningssätt tar sig i tävlingsidrotten ofta uttryck i ett framhävande av idrottens 
sociala värden framför de prestationsinriktade. 

Kvinnors villkor inom idrottsrörelsen är nära förbundet dels med samhällsut
vecklingen i stort dels med kvinnors generella villkor i samhället. I jämförelse 
med den generella kvinnohistorien har kvinnohistorien inom idrottsrörelsen haft en 
likartad utveckling, men med en påtaglig tidsmässig eftersläpning. Samhällsom
vandlingen från bondesamhälle till industrisamhälle har varit en förutsättning för 
idrottens etablering och expansion. Det därmed sammanhängande förändrade för
hållningssättet till tid har gynnat idrotten. Tudelningen i arbete-fritid har givit ut
rymme för deltagande i idrott. Kvinnoforskningen har emellertid visat att denna 
tudelning till stor del saknar relevans för kvinnor. Snarare har det varit så att kvin
nor möjliggjort mäns fritid genom att ta ansvar för familj och hem, medan kvin
nors tid för egen disposition har varit och är starkt begränsad. Den norska kvinno
forskaren Kristin Tornes karaktäriserar flertalet samhälleliga aktiviteter, som t ex 
arbete, politik och fritidssysselsättningar, som linjära och hävdar att de därmed 
blir svårförenliga med (de kvinnliga) omsorgsaktiviteterna, som hon karaktäriserar 
som cykliska.1 Den inom idrotten starka fokuseringen på mätning av tid kolliderar 
också med kvinnors erfarenheter av de cykliska omsorgsaktiviteterna, vilka svår
ligen låter sig mätas i tid. 

Ett samhälleligt och historiskt perspektiv ökar förutsättningarna för att förstå 
både den nutida och framtida situationen inom en sådan samhällsinstitution som 
idrottsrörelsen. Detta kapitel koncentreras därför till frågan om hur villkoren för 
kvinnors deltagande i idrott kan förstås. Det gör jag här genom att nysta i flera 
trådar samtidigt. I de totalt fem trådarna, som i det följande var och en har en egen 
rubrik, analyseras resultaten från de empiriska studierna. Jag har strävat efter att 
renodla min analys. Det har inte alltid varit möjligt att hålla trådarna isär, varför 
två eller flera trådar ibland tvinnas samman. För att underlätta läsningen ges då 
hänvisningar framåt eller bakåt i texten. Avslutningsvis försöker jag väva samman 
trådarna till ett mönster. 

Några centrala begrepp 
Den första tråden utgår från några centrala begrepp, som använts i de före
gående kapitlen, nämligen kvinnlig idrott, kvinnlig gymnastik samt damfotboll. 
Låt oss skärskåda dessa lite närmare. Vad förenar dessa begrepp? Vad skiljer dem 
åt? Ett begrepps definition kan variera mellan användare och över tid. Här är det 
relevant att fundera över idrottsrörelsens användning av begreppen - både historiskt 
och i nutid. 

Gemensamt för de tre begreppen är dess fokusering på kvinnor. Kvinnlig idrott, 
kvinnlig gymnastik och damfotboll utövas av kvinnor.2 I förstone kan tyckas att 
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det inte är något anmärkningsvärt i detta. Några frågor gör genast bilden mindre 
säker. Kan kvinnlig idrott, kvinnogymnastik och damfotboll utövas av män? Har 
begreppen någon "manlig" motsvarighet, dvs existerar manlig idrott, manlig 
gymnastik och herrfotboll? För att besvara frågorna krävs en innehållsanalys av de 
tre begreppen. I min beskrivning och analys av Riksidrottsförbundets kvinnosyn 
och idrottsuppfattning, har jag inte kunnat urskilja någon kvalitativ skillnad mel
lan begreppen idrott och kvinnlig idrott. Med kvinnlig idrott synes man inom RF 
enbart åsyfta idrott utövad av kvinnor. Under de allra senaste åren kan noteras re
flexioner om att kvinnlig idrott skulle kunna stå för något kvalitativt annat än den 
traditionella (manliga) idrotten. Det förändrar dock inte bilden i det här avseendet. 
Utformningen och regelsystemet är detsamma. 

När det gäller "kvinnlig gymnastik" är bilden en annan. I avsnittet om 
Gymnastikförbundet och dess kvinnosyn och idrottsuppfattning visar jag att 
kvinnlig gymnastik står för något kvalitativt annat än manlig gymnastik. Begrep
pen skall inte ses som varandras motsatser, men som två varianter av gymnastik, 
utformad för kvinnor respektive för män. Gymnastiken var ursprungligen utformad 
för män. När kvinnliga ledare utformade en variant av denna gymnastik för kvin
nor, föll det sig naturligt att ge de två formerna av gymnastik var sin benämning, 
nämligen manlig respektive kvinnlig gymnastik. Därmed markerades att de var 
kvalitativt åtskilda. I den kvinnliga gymnastiken har hälsa och välbefinnande varit 
viktiga ledstjärnor. Övningarna karaktäriseras av rytmik, mjukhet och grace. Ut
gångspunkten vid utformningen av den kvinnliga gymnastiken har varit den 
kvinnliga särarten. Med detta åsyftades inte bara kvinnans fysiska underlägsenhet, 
utan också hennes annorlunda psyke. Betoningen låg också på en koppling mellan 
kropp och själ. 

Damfotboll är i två avseenden ett intressant begrepp. Först till frågan om beg
reppet damfotboll överhuvudtaget existerar formellt. Fotbollförbundet har, ända 
sedan fotboll för kvinnor togs upp på programmet, använt sig av begreppet dam
fotboll i sina dokument, som t ex i protokoll och årsberättelser. Begreppet 
herrfotboll har inte på motsvarande sätt förekommit när fotboll för män åsyftats. 
Företrädare för förbundet hävdar att begreppet numera inte existerar formellt. Det 
används dock till vardags både inom Fotbollförbundet och bland folk i gemen. För 
det andra - Fotbollförbundet har endast en idrott på sitt program, nämligen fotboll, 
vilken kan utövas av kvinnor och män - dock inte tillsammans. Damfotboll är så
ledes benämning på fotboll som utövas av kvinnor. 

Låt oss då försöka besvara de två frågorna. Kan män utöva kvinnlig idrott, 
kvinnlig gymnastik och damfotboll? Frågan blir irrelevant när det gäller det först
nämnda och sistnämnda. Dessa begrepp markerar endast att utövaren är kvinnor. 
Däremot skulle det vara teoretiskt tänkbart att män utövade kvinnlig gymnastik. I 
praktiken torde det vara mindre sannolikt, då denna gymnastik är avsedd för kvinn
liga utövare och det dessutom finns en manlig variant av gymnastik. På samma 
sätt kan vi besvara den andra frågan. Manlig idrott och herrfotboll förekommer inte 
som officiella benämningar. Om de gjorde det, skulle de endast åsyfta vilket kön 
utövaren har och inte innebära någon annan utformning än de kvinnliga motsvarig
heterna. Manlig gymnastik, däremot, står för en kvalitativt annan gymnastik än 
den kvinnliga. 
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Jag har tidigare visat på gymnastikens egenart i förhållande till all övrig idrotts. 
Gymnastikens idrottsliga verksamhet domineras av motionsidrott och inrymmer 
mycket litet av tävlingsidrott. Övrig idrott, som tillhör Riksidrottsförbundet, har 
tävling som ett självklart och dominant inslag. Kvinnors deltagande i tävlingsid
rotterna utgår från en i förväg bestämd uppfattning om hur idrottsgrenen ifråga 
skall utföras, nämligen på sådant sätt som den utförts och utförs av män. Kvinnors 
deltagande i tävlingsidrott kan därmed sägas ha likheten mellan könen som sin ut
gångspunkt eller förutsättning. Här ligger sannolikt kärnan till motståndet mot 
kvinnors idrottsutövning. Idrottsutövandets utformning och regelsystem är fastlagt 
med utgångspunkt från att idrotten skall utövas av män. Inom idrottsrörelsen, lik
som i samhället i övrigt, har rått och råder, om än i varierande grad, den kvinno
synen att kvinnor är annorlunda än män. För ledande män inom idrotten är 
självfallet de biologiska skillnaderna, som bl a innebär en föreställning om kvin
nans fysiska underlägsenhet, mest iögonenfallande. Kvinnors deltagande i idrott 
förutsätter likhet med männen, en likhet som de menar inte existerar. Successivt 
har trots detta, dörrarna öppnats för kvinnorna, till den manlig idrotten. Ibland har 
hänsyn tagits till kvinnors fysiska underlägsenhet - så har t ex i fotboll regler om 
kortare matchtid tidigare tillämpats. Distansernas längd i t ex skidåkning och löp
ning har varit en likartad anpassning till kvinnors fysiska underlägsenhet liksom 
de lägre häckarna i häcklöpning och en lättare kula i kulstötning. Några kvalitativa 
anpassningar till kvinnor har däremot inte gjorts, på motsvarande sätt som gjorts 
inom gymnastiken. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte finns någon kvinnlig idrott. 
Det finns endast kvinnliga utövare i manlig idrott. Däremot har det under lång tid 
funnits en specifik kvinnlig gymnastik, som har byggt på antagandet om kvinnors 
särart - en aktivitet som idag successivt officiellt håller på att försvinna. 

Likhet eller särart 
Detta resonemang för över till den andra tråden. Kan begreppen likhet och sär
art vara användbara, när vi vill försöka förstå kvinnors villkor inom idrotten? Beg
reppen likhet och särart tar sin utgångspunkt i en jämförelse mellan kvinnan och 
mannen, där mannen är normen, vilken kvinnan är lik - likhet - eller olik - särart. 
Idéhistoriskt har detta synsätt sitt ursprung i synen på människorna generellt. 
Finns det en universell likhet mellan människor eller existerar i grunden olik
heter?3 

Inom kvinnorörelsen har pendeln svängt mellan särarts- och likhetsideologin. 
Kvinnohistorikern Yvonne Hirdman har studerat kvinnorörelsens förhållningssätt 
till de två ideologierna över tid.4 Hon hävdar att all emancipation börjar med att 
hävda likheten - likhet med dem som de undertryckta vill frigöras till, dvs i vårt 
fall kvinnans likhet med mannen. Hon menar vidare att det kan hävdas att särartens 
ideologi alltid råder för männen. 

En kvinnosyn, som kan inordnas under begreppet likhet, kan ses som en mot
pol till den kvinnosyn som betecknas med särart. Såväl inom respektive synsätt 
som dem emellan, varierar dock synen på konsekvenserna för vad kvinnor kan och 
får göra samt hur kvinnorna skall värderas, om de skall över- eller underordnas eller 
likställas med männen i en hierarkisk ordning. Vidare varierar uppfattningen om 
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huruvida de faktiska skillnaderna i kvinnors liv och situation är möjliga eller 
önskvärda att upphäva. 

Den uppfattning som hävdar kvinnans likhet med mannen tar sin utgångspunkt 
i tanken på en generell likhet mellan människor och inte specifikt i jämförelse 
mellan man och kvinna. Kvinnan beskrivs således i första hand som individ och 
inte som könsvarelse. Företrädare för likhetsperspektivet förklarar kvinnors faktis
ka situation, med individuella skillnader i första hand. Det är både önskvärt och 
möjligt att upphäva skillnaderna. Olika individers värde eller deras placering i en 
hierarki har med detta synsätt inte sin grund i könet, utan hänförs till de enskilda 
individernas "göranden". Samtidigt innebär detta synsätt att kvinnor inte står för 
något kvalitativt annorlunda än män.5 

Den uppfattning som hävdar kvinnans särart utgår från jämförelsen mellan man 
och kvinna.6 Kvinnorna ses som könsvarelser och som kollektiv. I detta synsätt 
polariseras män och kvinnor. Den kvinnliga särarten kan i princip ha två förkla
ringsgrunder - förenklat uttryckt antingen ha sin grund i biologiska skillnader, på 
engelska benämnt "sex", eller i social särart, på engelska benämnt "gender". 

Bland dem som förlägger förklaringen till biologiska skillnader, kan urskiljas 
tre linjer. Vid analys av enskilda individers eller gruppers kvinnosyn, torde dessa 
linjer ofta förekomma sammanflätade med varandra, men med tonvikt på någon av 
dem. Den första är uppfattningen att kvinnan är skapt för att föda barn. Denna upp
fattning vidgas ibland till uppfattningen att kvinnans identitet är moderns och ma
kans, dvs kvinnan får sin identitet i relation till andra familjemedlemmar. Kvin
nans uppgift som potentiell mor och maka sätter därmed gränser för hennes identi
tet. Den andra linjen betonar kvinnans fysiska underlägsenhet - hennes mindre 
kroppsstyrka - medan den tredje framhäver de psykologiska och intellektuella 
skillnaderna mellan könen. Hos de traditionella företrädarna för en biologisk 
särartsideologi varierar uppfattningen om hur den kvinnliga särarten skall värderas 
och hur den skulle placeras i en eventuell hierarki. Däremot råder enighet om att 
skillnaderna mellan män och kvinnor inte är möjliga att upphäva. Därmed blir 
också frågan om de är önskvärda att upphäva irrelevant. 

Särartsideologin, som bygger på sociala skillnader mellan män och kvinnor, 
utgår från att kvinnan skall ses som en enskild individ, och inte som en familje
medlem i första hand. Särarten har sin grund i kvinnors uppfostran och socialisa
tion. Den tar sig konkreta uttryck i kvinnors andra intressen och erfarenheter än 
mäns, dvs kvinnors kunskaper och erfarenheter står för något kvalitativt annat än 
mäns. Den sociala särarten är, till skillnad från den biologiska särarten, möjlig att 
upphäva. Företrädarna för denna kvinnosyn varierar däremot i sin uppfattning om 
det är önskvärt att upphäva särarten, liksom om hur kvinnan och det kvinnliga 
skall värderas och hierarkiskt inordnas. 

Efter denna analys av begreppen likhet-särart, framstår det tydligt att den kvinn
liga gymnastiken skapades med den biologiska särarten som grund. Jag har visat 
att gymnastikens företrädare omfattade en kvinnosyn, som hade inslag av alla de 
ovan relaterade linjerna - kvinnans fysiska underlägsenhet, annorlunda psyke och 
betoning på de reproduktiva uppgifterna. Kvinnosynen hos de kvinnliga ledarna, 
som var initiativtagare till kvinnogymnastiken, stämde väl överens med den råd
ande kvinnosynen hos Gymnastikförbundets manliga ledning. Därmed kunde ut
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vecklingen ske utan interna konflikter. Då den dessutom torde ha stämt överens 
med den i samhället i övrigt rådande kvinnosynen fick den också anhängare. Kvin
norna ville gymnastisera och män såg det vare sig som ett intrång på ett manligt 
område eller som ett okvinnligt beteende. 

Den kvinnliga gymnastiken har successivt förändrats. Den har hela tiden haft 
samma utgångspunkt, nämligen den kvinnliga särarten. Denna utgångspunkt har i 
realiteten kommit att bidra till att förstärka könsskillnaderna, och därmed till att 
framhäva den kvinnliga särarten. Någon tanke på att sträva efter att upphäva skill
naderna har inte varit aktuell, då de har sin grund i biologiska olikheter. Gymnas
tikförbundets flaggskepp under 1900-talets mitt var Husmorsgymnastiken. Även 
den byggde på tanken om den kvinnliga särarten. Här framhävdes särskilt kvinnans 
samhälleliga uppgift som husmor. Genom deltagande i husmorsgymnastiken 
skulle kvinnorna bättre orka med sina hemsysslor. När det gäller husmorsgymnas
tiken är det svårare att avgöra om den byggde på den biologiska eller sociala särar
ten. Oavsett detta, fanns ingen ambition att genom gymnastiken söka upphäva 
könsskillnaderna. 

Kvinnogymnastiken ökade kvantitativt ända fram till 1970-talet. Under denna 
tid hade den manliga gymnastiken en blygsam utveckling. Likhets- och särartsre
sonemanget bidrar till förståelse även av detta. Genom att separera den kvinnliga 
och manliga gymnastiken, kom de båda varianterna att utformas efter respektive 
köns särart. Den manliga gymnastikens stagnation inträffade samtidigt med att 
tävlingsidrotten växte lavinartat. Den manliga gymnastikens tidigare inriktning på 
prestation fick i tävlingsidrotten en alltför hård konkurrent om utövarna. Täv
lingsidrotten framstod sannolikt som ett överlägset manligt område, med andra ord 
den var ännu bättre anpassad till den "manliga särarten" än den manliga gymnasti
ken. Tävlingsidrottens likhet med samhällsutformningen, där prestation och kon
kurrens står i förgrunden låg i linje med föreställningarna om den manliga särarten. 
Till detta kom det faktum att den manliga gymnastiken i sin utformning förändrats 
föga sedan sekelskiftet, p g a det envisa fasthållandet vid lingtraditionen. Lusten, 
leken och nöjesinslaget saknades helt, medan tävlingsidrotten ansågs inrymma alla 
dessa delar. 

Utvecklingen inom tävlingsidrotten skedde samtidigt med att den kvinnliga 
gymnastiken fortsatte att expandera. Gymnastik blev en kvinnlig domän. Även om 
kvinnlig och manlig gymnastik var två olika företeelser, var de ändå till namnet 
och det yttre mycket lika. En man som sökte sig till gymnastik kunde riskera att 
uppfattas som omanlig eller kvinnlig. Han satte därmed sin könsidentitet på spel 
(jfr s 193). 

1970-talet medförde drastiska förändringar inom Gymnastikförbundets verksam
het. För första gången minskade tillströmningen av utövare. Målgruppen för hus
morsgymnastiken försvann successivt och husmorsgymnastiken som begrepp 
avskaffades. Biandgymnastiken i olika utföranden kom i förgrunden. Men detta var 
inte enda orsak till de stora förändringarna. Likhetsideologin hade fått ett uppsving 
under 1960-talet och gett upphov till ett officiellt jämställdhetsarbete. En köns-
uppdelad gymnastik blev därför inte längre lika relevant. 

Bygger då biandgymnastiken på en uppfattning om likhet mellan könen och in
nebär den i så fall att det kvinnliga och manliga värderas lika högt? Friskis & 
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Svettis var den organisation som under 1970-talet initierade biandgymnastiken. 
Dess företrädare hävdade att gymnastikprogrammen var komponerade mot bakgrund 
av att män och kvinnor skulle motionera tillsammans. Kritikerna till biand
gymnastiken, åtminstone i den form som initierades av Friskis & Svettis, menade 
att denna gymnastik i själva verket var en gymnastik på männens villkor. 
Kondition och styrka blev två viktiga inslag, medan mjukhet och rytm i rörels
erna, som karaktäriserat den tidigare kvinnliga gymnastiken, kom att stå tillbaka. 
Detta gymnastikutbud skulle således kunna bygga på antagandet att kvinnor och 
män är lika eller möjligen bör bli lika. Jag har i mitt arbete tidigare visat hur sär
artsideologin fick nytt fotfäste i samhället under senare delen av 1970-talet och 
inom idrottsrörelsen i mitten av 1980-talet. Biandgymnastiken kan också ha 
särartsideologin, byggd på social grund, som utgångspunkt, innebärande att det är 
möjligt och önskvärt att upphäva eller utjämna könsskillnaderna. 

Den under 1980-talet erbjudna motionsgymnastiken i alla dess former har visat 
sig ha olika attraktionskraft på kvinnor och män. Dels dominerar fortfarande kvin
norna kvantitativt stort, dels har vissa aktiviteter enbart kvinnliga utövare. Kvin
norna tycks orientera sig mot sådana gymnastikaktiviteter, som mest liknar den 
tidigare kvinnliga gymnastiken. Den kvinnliga särarten synes inte kunna utplånas 
så lätt. Gymnastikförbundets ständiga variation av utbudet under 1980-talet tolkar 
jag bl a som ett uttryck för ambivalens i kvinnosynen och en fråga om hur gymn
astiken skall utformas för att passa kvinnor. 

Kvinnors villkor inom tävlingsidrotten kan också förstås utifrån termer om lik
het och särart. Jag har ovan hävdat att det inte finns någon kvinnlig idrott (jfr s 
185). Det innebär att när kvinnor vill delta i idrott erbjuds de samma idrott som 
männen. Idrottsuppfattningen är således den att idrottens utformning och regelsys
tem i princip skall vara densamma oavsett utövare. Tävlingsidrottens utformning 
kommer därför att bygga på en föreställning om likhet mellan könen. Det para
doxala med situationen inom tävlingsidrotten är att idrottens makthavare synes ha 
delat Gymnastikförbundets kvinnosyn om den kvinnliga särarten, men utformat 
sitt idrottsliga utbud för kvinnor med utgångspunkt i föreställningen om könens 
likhet. 

De kompromisser eller anpassningar, som gjorts i regelsystemet för kvinnors 
deltagande i tävlingsidrott, som ovan relaterats, blir i skenet av detta förståeliga. 
Kvinnans fysiska underlägsenhet kompenseras för att upphäva särarten och för att 
likheten skall uppnås. Samtidigt innebär detta att det kvinnliga idrottsutövandet 
automatiskt kan ges ett lägre värde. Antingen kommer kvinnor att prestera sämre, 
om reglerna är identiska, eller så måste de få handikapp för att komma upp till 
männens prestationsnivå. 

Likhets- och särartsbegreppen hjälper oss att förstå motståndet mot kvinnors 
deltagande i idrott. Kan de också bidra till förståelsen av varför dörrarna över
huvudtaget öppnas? 

Fotbollförbundets behandling av och förhållningssätt till de fotbollsspelande 
kvinnorna har i mitt arbete tjänat som exempel. Vilka motiv hade Fotbollförbund
et för att öppna dörrarna för kvinnor? Kvinnor spelade faktiskt fotboll. Det var bät
tre för Fotbollförbundet att inordna dem i befintlig organisation och underordna 
dem gällande regelsystem, än att låta dem okontrollerat fortsätta att spela (jfr s 
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190). De anpassningar till den kvinnliga särarten, som övervägdes kan hänföras 
till en kvinnosyn, som utgick från den biologiska särarten. Kvinnornas fysiska 
prestationsförmåga motiverade kortare matchtid. Den medicinska utredningen och 
farhågorna om att fotbollsspelande kvinnor skulle kunna ådraga sig bröstcancer var 
självfallet förorsakad av rädsla för att kvinnors reproduktiva uppgifter skulle kunna 
störas. 

Damfotbollens pionjärer synes ha framhävt likhetsaspekten. En uppfattning 
som stämde väl överens med den inom Fotbollförbundet rådande idrottsuppfatt
ningen, nämligen att idrottsutövaren skall underordnas regelsystemet. Detta torde 
ha underlättat beslutet inom Fotbollförbundet om identiska regler. Vissa av dam
fotbollens företrädare menar numera att pionjärernas likhetsresonemang gick för 
långt. De biologiska skillnaderna - uttryckt i mindre fysisk kapacitet - finns trots 
allt, men effekterna av dessa kan mildras/upphävas genom att reglerna för kvinnor 
tar hänsyn till detta. Ett exempel på detta skulle kunna vara att kvinnorna fick 
spela med en mindre boll. Därmed skulle kvinnor kunna spela "riktig" fotboll. 

Ytterligare ett motiv till Fotbollförbundets välvilja till kvinnors deltagande i 
fotboll kan spåras till den generella samhällsutvecklingen. Samhällets jämställd
hetsarbete hade i stora stycken likhetsideologin som grund. Fotbollförbundet 
skulle ha fått svårigheter att hävda det olämpliga med att kvinnor spelar fotboll, 
när jämställdhetsarbetets kvinnosyn och förbundets idrottsuppfattning båda hade 
likheten som utgångspunkt. Jag har visat att särskilt många dörrar öppnades för 
kvinnorna till tävlingsidrotten under 1970-talet. Motivet till detta blir förståeligt 
genom skärskådandet av kvinnornas villkor inom fotbollen. Även om idrotten slä
pat efter det officiella jämställdhetsarbetet i samhället (jfr s 183), uppstod, under 
1970-talet, ett tryck mot idrottsrörelsen för att öppna portarna för kvinnorna. 

Av beskrivningen av damfotbollens utveckling framgår att det ibland hävdas att 
det finns en ytterligare dimension i damfotbollen i jämförelse med herrfotbollen. 
Intervjuerna med kvinnliga ledare visar också att kvinnorna har ett delvis annat 
förhållningssätt till sitt idrottsutövande. Även Riksidrottsförbundets jämställdhets
arbete har, under de allra sista åren, haft som utgångspunkt att kvinnor kan tillföra 
idrotten något nytt. Detta har sitt ursprung i en kvinnosyn baserad på den sociala 
särarten. Paradoxalt nog är den särarten kanske svårare att upphäva, i idrottssam
manhang, än den biologiska. Samtidigt är den inte heller, med rådande idrotts
uppfattning om identisk idrott oavsett utövare, möjlig eller önskvärd att bevara. 
Häri ligger sannolikt en olöslig konflikt mellan å ena sidan tävlingsidrottens vill
kor och kvinnors villkor. 

Sammanfattningsvis får vi genom att utgå från begreppen likhet och särart en 
belysning av vilka motstrategier kvinnor, under olika tidsperioder, tillämpat vid 
sina strävanden att integreras i idrottsrörelsen. De kvinnliga gymnastikdirektörerna 
motiverade sin kvinnliga gymnastik och sitt intåg i idrottsrörelsen under 1910-
talet med den kvinnliga särarten. Som jag tidigare hävdat låg detta i linje med då 
rådande ideologi. Jag har visat att kvinnors gymnastik i begynnelsen i många av
seenden var identisk med männens. Jag har inte heller kunnat notera något mot
stånd mot detta förhållande. Det torde ha sin förklaring bl a i att en föreställning 
om att likhet mellan könen underlättade kvinnors intrång på det nya fält, som 
gymnastiken utgjorde. Man kan anta att de involverade kvinnorna så småningom 
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gjorde den upptäckten att detta inte var en framkomlig väg - att gymnastik på detta 
sätt inte blev någon aktivitet för kvinnor. Kvinnornas motstrategi blev då i stället 
att hävda den kvinnliga särarten - en kvinnosyn som kommit att dominera vid 
denna tid även inom andra samhällssektorer.7 

När kvinnorna omkring år 1970 ville in i fotbollens värld, valde de en annan 
motstrategi. Då hävdades likheten, vilket låg i takt med rådande kvinnosyn. Stra
tegin kan också förklaras med att likhetsmotivet är det naturliga motivet vid kvin
nors intrång på ett nytt område (jfr s 185). 

Jag har vid flera tillfällen poängterat att särartsideologin under 1970- och 1980-
talen börjat få fotfäste igen, såväl inom idrottsrörelsen som i samhället i övrigt. 
Jag har också visat hur detta påverkat idrottsrörelsens och kvinnliga ledares kvin
nosyn. Den tredje motstrategi, som jag menar mig ha identifierat, har både likhets-
och särartsideologin som grund. Detta tredje alternativ framträdde allra tydligast, då 
det tillämpades av den i inledningskapitlet omnämnda 1988 års olympiska sprin-
terdrottning, Florence Griffith-Joyner. Hon försökte där förena likhets- och särarts
ideologin. Hennes idrottsbeteende var manligt, samtidigt som hon till det yttre 
framhävde sin kvinnlighet. Hennes idrottsliga prestation mättes med den manliga 
måttstocken och befanns vara acceptabel. I syfte att undvika att bli betraktad som 
man, framhävde denna kvinna, genom sin klädsel och uppträdande, de traditionella 
kvinnliga egenskaperna. Ingen tvekan skulle råda om hennes könsidentitet, trots 
att hon presterade idrottsresultat av högt värde, mätt med den manliga måttstocken. 
Detta sätt att lösa problemet kan också förstås utifrån vetskapen om att 
framgångsrika kvinnliga idrottsutövare tidigare könstestades, för att på det sättet 
ingen tvekan skulle råda om att det var en riktig kvinna som korades till mästare.8 

Den kontrollerade kvinnorörelsen 
Att dörrar även tidigare öppnats för kvinnorna kan inte förstås utifrån föreställ
ningen om likhet, däremot torde kontrollmotivet vara aktuellt. I och med detta re
sonemang glider vi över till den tredje tråden. 

Jag har tidigare visat att kontrollmotivet var ett starkt motiv för Fotbollförbun
det att år 1970 öppna dörrarna för kvinnorna. Kvinnornas egna initiativ genom 
deltagande i träning och tävling, utan sanktion av respektive förbund, blev sanno
likt ett hot som bedömdes bättre att möta med kontroll än med negligering. Detta 
gällde såväl kvinnorna i fotboll som i övriga tävlingsidrotter. Begreppet kontroll 
är intimt sammankopplat med begreppet makt. Jag har karaktäriserat idrottsrörel
sen som en patriarkal institution, innebärande att männen besitter makten inom 
idrotten. Konkret tar sig detta uttryck i att männen med överväldigande majoritet 
innehar styrelseposter på alla nivåer inom idrottsrörelsen - både historiskt och i 
nutid, t o m i en sådan kvinnodominerad verksamhet som gymnastik. Därmed har 
männen makt att besluta om hur kvinnornas idrottsutövning skall se ut och makt 
att fördela resurserna till deras idrott. 

Inom engelsk och amerikansk kvinnoforskning har begreppet genussystem ut
vecklats som ett analysbegrepp, där maktrelationen mellan män och kvinnor foku
seras. Genom sin koncentration på maktrelationen ser jag det som mer fruktbart att 
använda detta analysbegrepp än begreppet patriarkat. Av samma skäl kan 
genussystemet som analysbegrepp ses som en utvidgning av likhets- och särarts
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resonemanget. Kvinnohistorikern Yvonne Hirdman har utvecklat begreppets an
vändbarhet vid sin analys av förhållandet mellan makt och kön.^ Genussystemet 
har två bärande principer. Den enda är dikotomin, dvs isärhållandets tabu: manligt 
och kvinnligt bör inte blandas. Denna princip vilar på den biologiska könsskillna
den, dvs barnafödandet. Det andra är hierarkin: det är mannen som är norm. 

Genussystemets genomslagskraft inom idrotten, både historiskt och i nutid, be
kräftas av den beskrivning jag givit. Med hjälp av detta analysbegrepp kan vi för
stå varför idrottsrörelsen så konsekvent håller isär mäns och kvinnors idrottsutöv
ning. Blandade herr- och damlag liksom gemensamma tävlingsklasser för män och 
kvinnor förekommer mycket sällan. Isärhållandet mellan manligt och kvinnligt är 
en förutsättning för upprätthållandet av den manliga makten. 

Isärhållandet mellan manligt och kvinnligt legitimeras av olikheten. Det olika 
kan aldrig vara jämlikt. Hirdman menar att de kvinnliga strategierna för uppnående 
av makt, mer syftat till personlig än samhällelig makt, varvid hemmet varit ut
gångspunkten. Detta har i sin tur utvecklat speciella kvinnliga ansvarsområden och 
särskilda kvinnliga förhållningssätt. Kvinnoforskningen har vid olika tider haft 
varierande benämningar på detta, som t ex ansvarsrationalitet eller emotionellt ka
pital.10 Det senare begreppet är insatt i en makt-bytesrelation, av vilken framgår 
kvinnornas strukturella underläge. Skälet till detta är svårigheten att omvandla det 
emotionella kapitalet till ekonomiskt kapital. 

Det kvinnor står för, i förhållande till männen, skulle visserligen kunna vara av 
glädje även för männen, men blir till en black om foten för kvinnor, p g a svårig
heten att omforma emotionellt kapital till ekonomiskt kapital. Överfört till kvin
nors villkor inom idrottsrörelsen blir detta problem tydligt. Sociala och hälsobe-
främjande motiv karaktäriserar många av de kvinnliga idrottsutövarna, enligt de 
intervjuade kvinnliga idrottsledarna. Sådana inslag skulle förvisso kunna ge posi
tiva bidrag till idrotten, men tvingas stå tillbaka för de prestationsinriktade insla
gen. De förra, som skulle kunna inordnas under begreppet emotionellt kapital, lå
ter sig inte omformas till ekonomiskt kapital. Det gäller det ekonomiska kapitalet 
inom såväl idrottsrörelsen som hos idrottens ekonomiska samarbetspartners, som 
t ex sponsorer. 

Hirdman visar hur seglivat genussystemet är, men anger också förändringspo
tentialen. Hon menar att ju mer det olika mellan könen försvagas och det lika 
förstärks, desto mer suddas den maktskapande dikotomin ut. En förutsättning för 
denna förändring är att den intellektuella komponenten hos människor, som Hird
man menar utgörs av likhetskomponenten, får dominera över den biologiska. Med 
detta resonemang torde idrottsrörelsen och dess starka inslag av biologi, bli ett av 
de sista områden där genussystemet minskar i betydelse.11 

Idrott som ett led i manlig karaktärsdaning 
Den fjärde tråden, värd att nystas för att öka förståelsen för kvinnors villkor 
inom idrotten, behandlar idrottens funktion för individ och samhälle. Låt oss börja 
med att analysera vilken roll idrottsrörelsens företrädare anser att den fyller för den 
enskilda individen. Vilka positiva värden för individen brukar idrottsrörelsens led
ning framhäva? Vilka positiva värden ser kvinnorna i idrotten? 
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Jag har redovisat idrottsledningens ideologi - i termer av positiva värden - och 
hur den förändrats över tid. Idrottens ursprungligen ensidiga inriktning på männens 
värld framstår där tydligt. Genom deltagande i idrott skulle ynglingen göras till 
man och mannen förbli man och en stark sådan, inte minst för att kunna försvara 
landet. Idrotten skulle fostra män och dana deras karaktär så att de erhöll de egen
skaper, som en god soldat borde besitta. 

Tävlingsmomentet i idrotten hade en central ställning i denna fostrande funk
tion. Egenskaper som eftersträvades och som idrotten ansågs befrämja och utveckla 
var viljestyrka, koncentrationsförmåga, mod, självkännedom, självbehärskning, 
renlevnad, laganda, uthållighet. Alla egenskaperna var sådana, som en man idealt 
skulle besitta. Även om den svenska idrottsledningen, med några få undantag, varit 
relativt oengagerad i den ideologiska debatten, torde det kunna hävdas att den ideo
logi som här redovisas var gällande långt in på 1900-talet. De militära målen 
tonades ner, men idrottens positiva fostrande funktion vid daning av den manliga 
karaktären kvarstod som centralt mål. Jag har visat på tendensen att idrottsrörel
sens ideologi successivt förändrats. Idrottens fostrande funktion kvarstår och fram
hålls som kanske den främsta uppgiften. Innehållet i fostran har förändrats. Idag 
framhävs idrottens förmåga att fostra till regelefterlevnad. Nya funktioner lyfts 
också fram. Idrottsutövning anses befrämja hälsa och idrottens sociala värden 
poängteras (jfr s 195). 

Den officiella ideologin har både utgjort hinder för och befrämjat kvinnors 
idrottsutövning. Varför skulle kvinnor beredas plats i och deltaga i en verksamhet 
som dels ansågs ha militär betydelse dels ansågs befrämja utvecklandet av manliga 
karaktärsegenskaper? Ett sätt att hantera denna fråga, när påtryckningarna kom från 
kvinnorna själva, var att hävda att idrotten skulle kunna ha andra funktioner för 
kvinnor än för män. Så löstes till viss del också detta dilemma. 

Så var t ex fallet inom gymnastiken. "Lingianernas" ideologi uppvisade flera 
likheter med tävlingsidrottens företrädares. Det militära inslaget var påfallande 
stort. Till skillnad från tävlingsidrottens företrädare, poängterade dock lingianerna 
också gymnastikens hälsobefrämjande aspekter. 

Jag har visat att den kvinnliga gymnastiken utvecklades med hälsa och välbe
finnande som ledstjärna. För kvinnornas del betonades således uteslutande de häl
sobefrämjande motiven. Först senare, under 1920-talet, kom Gymnastikförbundet 
att generellt framhäva gymnastikens positiva betydelse för folkhälsan och sam
tidigt därmed dess samhälleliga överlägsenhet gentemot tävlingsidrotten. 

Kvinnohistorikern och idrottsforskaren Else Trangbaeck har i en nyligen publi
cerad dansk avhandling om 1800-talsgymnastiken analyserat Lingianernas ideo
logi.12 Hon beskriver hur olika gymnastiksystem kom att ställas mot varandra och 
hur linggymnastiken med dess disciplinerande funktion kom att segra över den mer 
lustbetonade tyska gymnastiken. Hon visar vidare hur den hälsomässiga infalls
vinkeln hos Linggymnastiken blev avgörande när danskt skolväsende skulle välja 
form för skolans gymnastikundervisning för flickor. Författaren hävdar att i och 
med övergången till linggymnastiken kom "pedagogikens utgångspunkt att för
flytta sig från barnets lust till att säkra kroppens plikter".13 

Vid beskrivningen av Riksidrottsförbundets förhållningssätt till kvinnor och 
idrott kan på samma sätt noteras att idrottens funktion för kvinnor ansetts böra 
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vara en annan än för män. Det kan förstås av debattinlägg som pekar på faran att 
kvinnor skulle fostras till manliga egenskaper genom deltagande i idrott. Genom 
betoning på hälsa och uppfattningen att en god fysik befrämjade kvinnornas repro-
duktiva uppgifter kunde idrottsutövning - inom vissa gränser - tillåtas för kvinnor. 

Kvinnors involvering i idrottsrörelsen var obetydlig fram till 1940-talet, och har 
sannolikt ökat mest under 1970-talet. Under 1970-talet upphävdes också många 
officiella hinder för kvinnor att deltaga i idrott, och många portar till de manliga 
idrottsgrenarna öppnades för kvinnorna. Detta faktum får genom studium av idrot
tens officiella ideologi ytterligare en förklaring. Den har glidit över till hälso-
aspekter och sociala motiv. Därmed kommer idrottens ideologi närmare den, inom 
idrotten traditionellt rådande, kvinnosynen att kvinnors idrott skall ha hälsomotivet 
som ledstjärna. Idrottsrörelsens "byte" av officiell ideologi kom därmed att jämna 
väg för kvinnorna in i idrotten. En källa till konflikter undanröjdes, då idrottens 
officiella funktion inte längre kolliderade med uppfattningen om vad som kunde 
anses vara lämpligt för en kvinna. Tvärtom låg dessa synsätt väl i linje med 
varandra (jfr s 195). 

Detta var de officiella och uttalade idéerna om idrottens positiva värden. Lika 
intressant är den latenta ideologin. Vilka funktioner har idrotten haft och vilka har 
den idag? Vilka är väsentliga för att förstå kvinnornas villkor? 

Den amerikanske sociologen Todd Crosset har i ett teoretiskt arbete analyserat 
den moderna tävlingsidrottens framväxt och utveckling i det viktorianska engelska 
och amerikanska 1800-talssamhället.14 Deltagande i idrott ansågs vid denna tid ut
veckla manliga karaktärsegenskaper, men bidrog också till att den manliga 
sexualiteten kunde hållas under kontroll. Detta var av särdeles vikt under den 
viktorianska tiden, framför allt inom de högre samhällsklasserna. Idrott och sexua
litet ansågs vid den tiden, menar Crosset, som två motsatta aktiviteter, vilka på
verkade en ung mans karaktär. Starka och atletiska ynglingar ansågs kunna kon
trollera sina passioner, medan svaga och intellektuella ynglingar ansågs lida av 
perversa tankar och handlingar. Crosset menar att föreställningen att idrott kan öka 
den sexuella kontrollen, var så stark att den atletiska kroppen kom att bli en sym
bol för den manliga karaktären. Den manliga könsidentiteten utvecklades således 
genom idrottsutövning. Genom tävlingsidrottens inslag av jämförelse och mät
ning, kunde också en individs resultat - och därmed hans manlighet - mätas och 
jämföras. En man kunde vara mer eller mindre man. 

En analys av svensk idrottslednings ideologi stärker mig i uppfattningen att 
Crossets analys ger ett viktigt bidrag till förståelsen av kvinnors villkor inom 
idrotten. Tävlingsidrottens fostrande och disciplinerande funktion framstår tydligt. 
Idrottsutövning ansågs bidra till den manliga könsidentitetsutvecklingen - att fostra 
pojkar till unga män. Den latenta ideologin går således i samma riktning som den 
officiella. 

Vilka effekter för kvinnors deltagande i tävlingsidrott får detta resonemang? 
Kommer också kvinnors prestationer och resultat att mätas i grad av manlighet? 

Kvinnorna har i denna situation flera handlingsalternativ. Ett är att överhuvud
taget inte deltaga i idrott. Ett annat är att orientera sig bort från sådana idrotter där 
måttstocken används och ett tredje är att söka sig till idrotter där inte i första hand 
manliga egenskaper mäts. Det första handlingsalternativet låter oss förstå varför 
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kvinnor överhuvudtaget inte deltar i idrott. Det andra leder kvinnorna bort från täv
lingsidrott till motionsidrott och det tredje kan leda kvinnorna till de estetiska 
idrotterna, som t ex konståkning, gymnastik och konstsim. Här är värt att notera 
att idrottens estetiska värden inte särskilt framhävs av idrottsledningen. Så gjordes 
inte heller under framväxten. Hade så gjorts hade också kvinnors deltagande sanno
likt befrämjats. Ett fjärde alternativ är att tillämpa någon av de motstrategier, som 
jag tidigare beskrivit, i försök att integreras i idrotten (jfr s 189). 

Den onda spiralen 
Analysen av idrottens ideologi leder också till en annan tråd, som därmed blir den 
femte tråden. 

Att tävlingsidrotten kom att segra över gymnastiken när Riksidrottsförbundet 
bildades vid seklets början, och att den därefter förstärkt sin ställning och domine
rar idrottsrörelsens totala utbud, måste också kopplas samman med den samtida 
samhällsutvecklingen. Tävlingsidrottens idé om prestation och konkurrens stäm
mer väl överens med det kapitalistiska samhällets konkurrensidé och produktionens 
krav på prestation. I modern tid har detta tagit sig konkreta uttryck i att näringsliv 
och idrottsrörelse involverats i varandra. Idrottsrörelsen har blivit ett medel i 
näringslivets marknadsföring. Vissa delar av idrottsrörelsens idrottsliga verksamhet 
har kommit att bli en del av den kommersiella marknaden. Idrotten har därmed fått 
ett marknadsvärde. Detta marknadsvärde baseras på näringslivets värderingsnormer, 
som i patriarkatet är liktydigt med manliga värderingar, och således inte i första 
hand på idrottens. Att de däremot ofta stämmer överens är dock förståeligt. Genom 
att marknadsvärdet i reella penningbelopp blivit allt större, har de också fått allt 
större betydelse för idrottsrörelsen. Den idrottsliga verksamheten står och faller ofta 
med dessa affärsuppgörelser. 

Marknadens sätt att i pengar värdera idrottslig verksamhet påverkar också idrot
tens eget sätt att värdera sin idrottsverksamhet eller legitimerar dess sätt att värdera. 
Effekten blir att kvinnors idrottsprestationer värderas lägre än mäns. Kvinnors 
villkor inom idrotten hamnar i en ond spiral: 

Tävlingsidrotten förutsätter kvinnans likhet med mannen - kvinnan är fysiskt 
underlägsen mannen - kvinnan presterar sämre resultat - kvinnors idrottspresta
tioner får lägre värde - det lägre värdet legitimeras av marknaden - kvinnors villkor 
inom idrotten blir sämre än männens. 

Den finske sociologen Kalevi Heinilä har presenterat en teori om elitidrottens ut
veckling, som kan bidra till förståelsen av kvinnornas villkor i idrotts världen.15* 
Utgångspunkten för denna teori är den ständiga resultatförbättringen inom den in
ternationella elitidrotten. Hans slutsatser är bl a att elitidrott och pengar har blivit 
en självklar kombination, då en heltidssatsning på idrott blivit en nödvändighet. 
Genom en växelverkan mellan elitidrotten och massmedia blir det intressant för de 
kommersiella intressena att blanda sig i och utnyttja elitidrottens uppmärksamhet 
och särskilt vinnarnas och hjältarnas uppmärksamhet. Därmed kommer segraren att 
övervärderas i förhållande till "tvåan" och till övriga deltagare. Detta förklarar var
för kvinnliga segrare får så stor uppmärksamhet, i förhållande till den kvinnliga 
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idrotten i övrigt. På samma sätt som manliga segrare övervärderas, övervärderas 
också kvinnliga segrare. Den uppmärksamhet som riktas mot kvinnliga guldme
daljörer och rekordinnehavare är i första hand ett utslag av intresse för segraren och 
inte av intresse för kvinnors idrottsutövning. Den manlige segraren blir dock den 
store vinnaren på marknaden. 

Den förbjudna användningen av dopingpreparat ses ibland som ett tecken på elit
idrottens förfall. Med utgångspunkt från Heiniläs teorier om elitidrottens utveck
ling, har pedagogen Martin Johansson försökt förklara både användandet av doping 
och de kraftiga och negativa reaktionerna på dopingbruket både inom idrottsrörel
sen och bland allmänheten.16 Författaren visar där att vetskapen om dopingens 
hälsovådliga effekter är relativt osäker, trots att just hälsoriskerna är ett av skälen 
till både idrottsrörelsens och allmänhetens moraliska indignation över dopingan-
vändningen. Hans egen slutsats ligger dock i linje med detta synsätt, då han 
avslutar sin bok med att "hälsoargumentet framstår som den viktigaste ledstjärnan 
i kampen mot dopingen".17 Jag har ovan anfört att idrottens officiella ideologi, där 
hälsomotivet framhålls, under senare år befrämjat kvinnors involvering i idrott (jfr 
s 193). Mot detta talar dock bl a dopinganvändningen, som jag menar får ses som 
ett konkret uttryck för tävlingsidrottens latenta ideologi "vinna till varje pris". 
Andra konkreta uttryck för att hälsan inte står i förgrunden inom tävlingsidrotten 
får vi t ex som tittare på TV:s sportsändningar. En stor antal inslag visar våldet på 
läktarna och på planen. Många inslag visar vidare idrottsmän på operationsbordet 
eller på läkarbesök, där idrottsmannens skada och dess eventuella effekter för pres
tationen står i fokus. Den officiella ideologin och tävlingsidrottens konkreta 
uttryck kommer här på kollisionskurs. 

Trådarna bildar mönster 
Avslutningsvis är det så dags att väva samman trådarna till ett mönster. Det kan 
tyckas att idrott som ett medel för god hälsa, ett tillfälle till rekreation och lek, 
skulle vara en angelägenhet för både män och kvinnor. Idrottens övriga funktioner 
har dock sedan begynnelsen dominerat. Idrott är således inget oförargligt tidsför
driv, som utan vidare skulle kunna överlåtas till kvinnor. Därtill fyller den både för 
mannen som individ och för samhället alltför betydelsefulla och centrala funk
tioner. 

Jag har i detta arbete blottlagt det sociala könssystemet - genussystemet - i 
svensk idrottsrörelse. I idrottsrörelsen är kvinnorna underordnade männen. Det av
speglar sig på så sätt att villkoren för kvinnors deltagande i idrott dikteras av män
nen. Männens makt och kontroll över kvinnorna i idrottsrörelsen är i det närmaste 
total. Få, om ens någon, samhällelig institution kan uppvisa en sådan mansdomi
nans och därmed brist på kvinnors inflytande. 

Kvinnornas underordning avspeglar sig vidare i den lägre värderingen av deras 
idrottsutövning. Denna lägre värdering legitimeras på två sätt. Genom kravet på 
likhet med männen i utförandet och betoningen på tävling, kan kvinnors presta
tioner jämföras med männens. Kvinnornas prestationer rangordnas lägre än män
nens. Till sin hjälp i rangordningen har man "objektiva" mätinstrument som 
måttband och kronometer, varvid den lägre rangordningen av kvinnor kan stå 
oemotsagd. Den lägre värderingen legitimeras också av den kommersiella markna-
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den - här liktydigt med sponsorer, massmedia och publik. Även här har idrotts
rörelsen hjälp av ett "objektivt" mätinstrument, nämligen antal kronor. Den man
liga idrotten drar till sig större summor pengar från den kommersiella marknaden 
än kvinnors idrottande. Alltså måste kvinnors idrottande vara mindre värt! 

Ett sätt att hantera denna verklighet har för kvinnorna varit att, vid olika per
ioder, tillämpa olika motstrategier. Dessa motstrategier blir förståeliga vid histori
ska och samhälleliga paralleller. 

Det mönster som jag här bildat, är den teoretiska referensram, som jag menar 
bör kunna utgöra utgångspunkt och tolkningsram för fortsatt forskning inom 
området kvinnor och idrott. 

Fortsatt forskning 
Jag har haft ett historiskt perspektiv på mina studier och koncentrerat mig på de 
ramar och de villkor för kvinnors idrottsdeltagande, som den organiserade idrotts
rörelsen uppställer. Med denna kunskap och förståelse som grund, finns det många 
intressanta frågor av söka svaren på. 

Ett intressant problemområde att närmare studera är de kvinnliga motstrate-
gierna. Jag har i mitt arbete kunnat identifiera kvinnors motstrategier vid olika 
tidpunkter. Det vore intressant att syna dessa i sömmarna - att närmare analysera 
den kvinnokultur, som dessa motstrategier skapar. 

Ett annat centralt problemområde är relationen mellan män och kvinnor inom 
idrotten. Vad sker med de manliga utövarna, när kvinnorna kommer in i idrotten i 
stort och specifikt i olika grenar? Kan idrotten även framdeles tjäna som en institu
tion för manlig karaktärsdaning och för bekräftande av den manliga könsidentite
ten? Relationen manliga ledare och kvinnliga utövare i den idrottspedagogiska 
praktiken är värd att särskilt uppmärksammas. Ytterligare ett spännande område för 
fortsatt forskning är frågor om kvinnliga ledares situation. Här finns anledning att 
studera de fåtaliga kvinnorna i beslutande positioner och deras villkor, särskilt i 
relation till de manliga "kollegorna". Viktigt vore också att få kunskap om kvinn
liga ledare i deras roll som pedagoger, dvs tränare, instruktörer eller lagledare för 
kvinnliga och manliga utövare. 

För att belysa och förstå villkoren inom idrotten för olika grupper av kvinnor, 
vore det av värde att också studera relationen mellan social klass och socialt kön. 
Rekryterar t ex olika idrotter olika kategorier av kvinnor som utövare respektive 
som ledare? Har kvinnor ur olika samhällsklasser olika förhållningssätt till idrott? 

I syfte att uppnå det för kvinnoforskningen väsentliga målet, att bidra till 
kvinnofrigörelse, vore olika former av aktionsforskning särskilt värda att prövas. 
På vilka sätt skulle kvinnorna själva kunna förena kvinnors livsvillkor med idrot
tens inneboende utvecklingspotential? På vilket sätt kan kvinnors erfarenheter, 
kunskaper och förhållningssätt bättre tas till vara inom idrotten? 

Svaren på dessa frågor, kan också bidra till att besvara den för hela idrottsrörel
sen gemensamma frågan, nämligen: 

Hur skall idrotten kunna bli en verklig folkrörelse, dvs en rörelse 
av och för både kvinnor och män? 
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Kapitel 7 

Summary 
The 1988 summer Olympic Games at Seoul were dominated by a man and a wo
man - the sprinters Ben Johnson and Florence Griffith-Joyner. Ben Johnson ran 
faster than anybody had done before him, but he was disqualified after disclosures 
of drug-taking. Florence Griffith-Joyner ran as fast as the best male sprinters in the 
world at the same time as she over-explicitly accentuated her "femininity". Ben 
Johnson's and Florence Griffith-Joyner's appearances in the Olympic arena brought 
many burning sports issues to a head. What is happening in top-level sport? 

Is Ben Johnson the symbol of the decline, or perhaps even the fall, of top-level 
sport and of the whole sports movement? What is the goal of women's sports ac
tivities? Is it to run "like a man" at the same time as traditional femininity is ac
centuated? Does it mean that breaking the rules and drug-taking will be future 
necessities for sportswomen? 

Swedish sportsmen and sportswomen also competed in the same arena as these 
two sports stars. Do Swedish and international sportsmen and sportswomen have 
anything in common? The Swedish sports movement, with the Swedish Sport 
Confederation as the unifying organization, has a unique structure. On one hand it 
has the character of a popular movement and, on the other, it includes practically 
all kinds of sport, from children's and youth activities to top-level and fitness 
sport. Sport is an activity created by men for men. The modern Swedish sports 
movement was dominated by men throughout its development in the 19th century, 
its establishment at the turn of the century and throughout its expansion in the 
1930s and 1940s. Today the sports movement estimates that every third of its 2-3 
million members is a woman. 

What are the conditions of Swedish sportswomen? This is the question that 
presents itself in the light of the above international and historical reflections. 

The overall aim of this dissertation is to describe and to try to understand the 
explicit and implicit conditions of women's participation in sport, offered by the 
Swedish Sport Confederation and its member organizations. In this connection I 
have chosen to call special attention to the following issues: 

How has the Swedish sports movement grown and developed? 
How has women's participation in sport increased in quantitative terms? 
What attitudes to sport and women have, at various points of time, characterized 
the sports movement's discussions and decisions of women's participation in 
sport? 
What is the attitude today of female sports leaders to sport for women and men? 
(The term leader will henceforth include all categories of leaders, e.g. coaches, 
team leaders and administrators). 

197 



An application of the experiences of education research led me to initiate my 
studies by trying to acquire knowledge of the development of sport and by trying 
to understand its social function in various periods in order to be able to study the 
specific issue of women's situation in sport. Thus, I have tried to relate phenom
ena in sport to the framework provided by society, at present and in a historical 
perspective. The goals and action programmes as well as the activities of the 
sports movement should be related to the social functions of sport. Studies of 
women's situation in sport must furthermore be related to women's role in society. 
These two fields form the starting-point of my work. By alternating empiric and 
theoretical studies I have gradually acquired a more precise frame of interpretation. 
In conclusion I will present a more uniform theoretical frame for the study of wo
men and sport, as well as suggestions for continued research within this field. 

Chapter 2 presents a historical framework of women's participation in sport. 
In this chapter I use earlier research and some supplementary studies of my own to 
describe the growth and development of the Swedish sports movement. In my own 
studies I have primarily dealt with the quantitative development of women's par
ticipation in sport. To sum up, I try to describe how and when sport was estab
lished in Sweden, who have been and who are the members of the sports move
ment, who have formed and who form the leadership and, finally, the ideology of 
sport in the 20th century. An application of the experiences and criticism of 
traditional research presented by women's studies in general shows that up till now 
sport research has, to a large extent, left out descriptions of women and used male 
values as norms for the analyses. I therefore try to present not only a completed 
but, above all, a corrected description of the growth and development of the 
Swedish sports movement. 

Chapters 3, 4 and 5 focus on the attitudes of the sports organizations to 
women and sport. These chapters describe the attitudes to sport and women in the 
20th century of the Swedish Sport Confederation, the Swedish Gymnastics 
Federation and The Swedish Football Association, i.e. the views of the central 
leadership of sport in general and sport for women in particular. In choosing 
different sports associations it was natural that I should focus my interest on the 
associations that can be regarded as central for the study of women's participation 
in sport. The Gymnastics Federation is central, owing to the strong dominance of 
female members and owing to the fact that this association differs from most of 
the other associations in that it is non-competitive. The Football Association is 
central on two grounds. First of all it organizes the Swedish male national sport 
and, although it completely lacked activities for women longer than most other 
associations, it has today the largest number of female members after the 
Gymnastics Federation. This description is completed in chapters 4 and 5 with, on 
one hand, information about the quantitative changes in women's participation in 
gymnastics and soccer and, on the other, with a study of the attitudes to sport and 
women of female gymnastics and soccer leaders. 

According to the various substudies sport is a social institution with a strong 
male dominance. Sport has been created by men for men and it has also been de
scribed by men. Consequently, the sports movement is much more of a men's 
movement than the popular movement it has been alleged to be by the leadership 
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and by earlier research. Men have the power which means that they control women 
and their sports activities. Men have the authority to define the right behaviour in 
sport. Women's participation in sport is subordinate to that of men. The latter also 
generates poorer material conditions. 

In spite of this male dominance many women participate in sport. However, 
women's behaviour in and attitudes to sport differ from those of men. It is here rel
evant to call it a deviation since male behaviour and attitudes are normative in 
sport. Women participate in fewer sports and they only dominate in non-competi
tive sports and in the so-called aesthetic sports. In competitive sports the attitude 
of women is often expressed in the emphasis on the social values of sport in 
preference to the focus on performance. 

Women's conditions within the sports movement are closely connected with the 
development of soc iety on the whole as well as with women's general conditions 
in society. In comparison with women's history in general, women's history with
in the sports movement has had a similar development but with an obvious time 
lag. The transformation of society from peasant society to industrial society has 
been a prerequisite of the establishment and expansion of sport. The changed atti
tude to time connected with this transformation has favoured sport. The division 
into work and leisure time has given scope for participation in sport. However, 
women's studies have showed that, to a large extent, this division lacks relevance 
for women. If anything, women have facilitated men's recreational activities by 
assuming the responsibility for families and homes, whereas the time at their own 
disposal has been and still is very limited. The Norwegian feminist researcher 
Kristin Tornes characterizes most social activities, e.g. work, politics and recre
ational activities, as linear which, according to her, makes them incompatible with 
(women's) activities of care characterized as cyclic. The focus on measurement of 
time in sport also collides with women's experiences of the cyclic activities of 
care, that can hardly be measured in time. 

A social and historical perspective increases our possibilities to grasp both the 
present and the future situation within such a social institution as the sports 
movement. With this in view I gather up several threads at the same time. By 
means of these five threads I will analyse the results of the empiric studies. I have 
endeavoured to refine my analysis. It has not always been possible to keep the 
threads apart, and therefore two or more threads will sometimes be intertwined. In 
conclusion I try to weave the threads together into a pattern. 

The first thread starts from some central concepts used in the empiric 
studies, female sport, gymnastics for women and women's soccer. Let us take a 
closer look at these concepts. What do these concepts have in common? What 
separates them? The definition of a concept can vary between users and over time. 
It is here relevant to consider the sports movement's use of these concepts - both 
historically and at present. The three concepts have a joint focus on women. 
Female sport, gymnastics for women and women's soccer are performed by wo
men. At first this may not seem noteworthy but some questions immediately blur 
the view. Can female sport, gymnastics for women and women's soccer be 
performed by men? Do these concepts have a "male" equivalent, i.e. male sport, 
gymnastics for men and men's soccer? An answer to these questions requires an 
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analysis of content of these three concepts. In my description and analysis of the 
attitude to women and sport of the Swedish Sport Confederation I have not been 
able to discern any qualitative differences between the concepts sport and female 
sport. To the Swedish Sport Confederation the concept female sport only seems to 
refer to sport performed by women. The fact that in the last few years it has 
sometimes been observed that female sport could differ in quality from traditional 
(male) sport does not alter matters in this respect. The form and the rules are the 
same. 

The situation is different regarding "gymnastics for women". In my description 
of the Gymnastics Federation and its attitude to women and sport I show that 
gymnastics for women differs in quality from gymnastics for men. These concepts 
should not be regarded as the opposites of each other but rather as two variants of 
gymnastics, organized for women and men respectively. Gymnastics was orig
inally created for men. When female coaches developed a variant for women it was 
natural that these two forms were given different names, gymnastics for men and 
women respectively. This indicated their qualitative differences. Health and well-
being have been the guiding-stars of gymnastics for women. The exercises are 
characterized by rhythmics, grace and suppleness. Gymnastics for women is based 
on female character. This did not only refer to women's physical inferiority but 
also to their mentality. The connection between body and soul was also empha
sized. 

Women's soccer is an interesting concept in two respects. Let us first examine 
whether this concept exists formally. The Football Association has, ever since 
women's soccer was included in the programme, used the concept women's soccer 
in their documents, e.g. in minutes and annual reports. The concept men's soccer 
has not been used correspondingly. Representatives of the association maintain 
that, formally, the concept no longer exits. However, it is still used in everyday 
langugage both within the Football Association as well as by ordinary people. 
Furthermore, the Football Association has only one sport on the programme, 
soccer, that can be performed by both women and men - but not together. Thus, 
women's soccer is a term for soccer performed by women. 

Let us now try to answer the two questions. Can men p erform female sport, 
gymnastics for women and women's soccer? The question is irrelevant for female 
sport and women's soccer. These concepts only indicate that the participants are 
women whereas in theory men can participate in gymnastics for women. In prac
tice this is, however, not very probable since this form of gymnastics is intended 
for female participants and since there is also a male variant of gymnastics. We 
can answer the second question in the same way. Male sport and men's soccer do 
not exist as official terms and even if they did, they would only indicate the sex of 
the participant and would not refer to any other form than their female equivalents. 
Gymnastics for men, on the other hand, has a different form compared with 
gymnastics for women. 

Gymnastics differs from all other kinds of sport in that it is dominated by fit
ness sport. In other kinds of sport, belonging to the Swedish Sport Confederation, 
competitions are natural and dominant features. Women's participation in 
competitive sport is based on a preconceived idea of how a particular sport should 
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be performed, that is, as it has been and still is performed by men. Thus, women's 
participation in competitive sport can be said to be based on equality between the 
sexes. This is probably the root of the opposition to women's participation in 
sport. The form and rules of sport are based on the idea that sport should be per
formed by men. Within the sports movement, as in the rest of society, the opin
ion that women are different from men has been and still is, to some extent, preva
lent. The biological differences, for example the idea of women's physical in
feriority, are of course the most conspicuous ones to men in leading positions 
within the sports movement. Women's participation in sport presupposes an 
equality between men and women, an equality which, according to the women 
themselves, does not exist. In spite of this the doors to male sport have gradually 
been opened for women. Allowances have sometimes been made for women's 
physical inferiority - for example rules of shorter matches in soccer. However, no 
qualitative adjustments, similar to those in gymnastics, have been made. 

To sum up we can observe that there is no such thing as female sport or wo
men's sports. There are only female participants in male sport. On the other hand, 
a specific form of gymnastics for women has existed for a long time, based on the 
assumption of women's distinctive character - an activity which, officially, is grad
ually disappearing today. 

These arguments bring us to the second thread. Can the concepts equality 
and peculiarity help us in our attempts to understand women's conditions in sport? 
The concepts equality and peculiarity are based on a comparison between women 
and men, where the man is the norm, whom the woman is like - equality, or un
like - peculiarity. From the point of view of the history of ideas this outlook de
rives from the outlook on people in general. Is there a universal likeness between 
people or are there basic differences? Within women's lib the pendulum has swung 
between the ideologies of peculiarity and equality. The historian Yvonne Hirdman 
has studied the attitude of women's lib to these two ideologies over time. She ar
gues that all emancipation starts by claiming equality - equality with those whom 
the oppressed want to be liberated to, i.e. in our case women's equality with men. 
She also argues that the ideology of peculiarity can be claimed to be always 
prevalent for men. 

An attitude to women that can be ranged under the concept of equality, can be 
regarded as the opposite of an attitude to women ranged under the concept of pecu
liarity. Within each attitude as well as between them, opinions differ regarding the 
effects of what women can and are allowed to do and of how women should be 
valued, i.e. if they are to be placed above, under or on an equal footing with men 
in a hierarchic order. Whether it is possible or even desirable to eliminate the ac
tual differences in women's lives and situations is also a matter of debate. 

The approach emphasizing women's equality with men is based on the idea of a 
general resemblance between people and not specifically on a comparison between 
men and women. Thus, women are first of all described as individuals and not as 
female persons. Representatives of the concept of equality primarily use individual 
differences to explain women's actual situations. According to this approach it is 
both possible and desirable to eliminate the differences. The value of the individ
uals or their place in a hierarchy is, according to this approach, not based on the 
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sex, but on the "doings" of the individuals. This approach also implies that wo
men are not qualitatively different from men. 

The approach emphasizing women's peculiarity is based on a comparison be
tween men and women. Women are regarded as female persons and as a collective. 
This approach polarizes men and women. Female peculiarity can essentially be 
explained in two ways - in simplified terms it is either based on biological differ
ences, "sex", or on social differences, "gender". 

Three approaches can be discerned among those who find the explanation in 
biological differences. Analyses of the attitudes to women of individuals or groups 
would probably show that these approaches are often intertwined but with the em
phasis on one of them. The first approach is the view that women were created to 
bear children. This view is sometimes extended to the view that a woman's ident
ity is that of mother and wife, that is, a woman's identity is related to the other 
members of the family. Thus, a woman's mission as a potential mother and wife 
sets limits to her identity. The second approach emphasizes women's physical 
inferiority - their weaker physical strength - whereas the third approach emphasizes 
the psychological and intellectual differences between the sexes. The traditional 
representatives of the ideology of biological differences disagree on how female 
peculiarity should be valued and how it should be placed in a potential hierarchy. 
However, they agree that it is not possible to eliminate the differences between 
men and women. The question whether it is desirable or not will thus be irrel
evant. 

According to the ideology of peculiarity, based on social differences between 
men and women, women should first of all be regarded as individuals and not pri
marily as members of a family. The peculiarity is based on women's upbringing 
and socialization. It is reflected in the fact that women have other interests and ex
periences than men, i.e. women's knowledge and experiences differ qualitatively 
from those of men. Unlike biological peculiarity, social peculiarity can be elim
inated. However, the representatives of this attitude to women disagree on whether 
it is desirable to eliminate this peculiarity and on how women should be valued 
and placed in a hierarchy. 

After this analysis of the concepts equality - peculiarity, it is obvious that 
gymnastics for women was created on the basis of biological peculiarity. The em
piric studies show that the attitude to women of the representatives of gymnastics 
for women included all the above-mentioned elements - women's physical inferior
ity, their distinctive mentality and the emphasis on the reproductive mission. 
Since the attitude to women of the female leaders, who were the initiators of 
gymnastics for women, agreed with the prevalent attitude to women of men in 
leading positions within the Gymnastics Federation, gymnastics for women could 
be introduced without internal conflicts. Since it probably also agreed with the 
prevalent attitude to women in the rest of society, it also gained supporters among 
ordinary people. Women wanted to do gymnastics and in the eyes of the men i t 
was neither an encroachment upon male domains nor unfeminine behaviour. 

Gymnastics for women has gradually changed and the starting-point of this 
change has all the time been female peculiarity. This starting-point has in reality 
contributed to strengthening the sex differences and thus to emphasizing female 
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peculiarity. No attempts have been made to eliminate the differences since they 
have a biological basis. The flagship of the Gymnastics Federation in the middle 
of the 20th century was the "husmorsgymnastik", fitness exercises for house
wives. These exercises were also based on the idea of female peculiarity, with a 
special emphasis on women's social duties as housewives. These exercises would 
give women more strength for their housework. It is not so easy to decide whether 
this "husmorsgymnastik" was based on biological or social peculiarity. These 
exercises were not intended to eliminate sex differences. 

Gymnastics for women developed in quantitative terms up to the 1970s, while 
there was only a modest expansion in gymnastics for men during the same time. 
The arguments of equality and peculiarity can contribute to an explanation of these 
facts. By separating gymnastics for women and men, the two variants could be 
formed according to the characteristic features of each sex. The stagnation in gym
nastics for men was simultaneous with the explosive development of competitive 
sport. Competitive sport proved to be a too strong opponent to the former 
emphasis on performance in gymnastics for men. Competitive sport probably 
seemed to be an exclusively male domain. In other words, it was more adjusted to 
"male peculiarity" than gymnastics for men. The parallels between competitive 
sport and social structure, with performance and competition in the forefront, was 
in line with the ideas of male peculiarity. It can also be added that gymnastics for 
men had changed very little since the turn of the century as a result of the stubborn 
adherence to the Ling tradition. Gymnastics for men was completely devoid of joy, 
play and pleasure, whereas competitive sport was considered to include all these 
elements. 

The development of competitive sport was simultaneous with the continued 
expansion of gymnastics for women. Gymnastics now became a female domain. 
Even if gymnastics for women and men were different phenomena they were still 
very much alike in name and in external appearance. A man who wanted to do 
gymnastics risked being regarded as unmanly or even feminine. Thus, he put his 
sex identity at stake. The 1970s was a time of drastic changes within the 
Gymnastics Federation. For the first time there was a decline in the number of 
participants. The target group of the "husmorsgymnastik" gradually disappeared 
and the concept as such was abolished. Various forms of mixed gymnastics came 
to the forefront. But this was not the only reason for the great changes. The ideol
ogy of equality was booming in the 1960s and had given rise to official activities 
for equality between men and women. Sexually segregated gymnastics was there
fore no longer equally relevant. 

Is mixed gymnastics based on the idea of equality between the sexes and does it 
imply that female and male peculiarities have the same value? Friskis & Svettis 
was the organization that initiated mixed gymnastics in the 1970s. The 
representatives of this organization claimed that their programmes were based on 
the idea that men and women should exercise together. The critics of mixed 
gymnastics, at least in the form initiated by the organization Friskis & Svettis, 
argued that this variant of gymnastics was actually adjusted to men. Physical 
capacity and muscular strength became two important ingredients, whereas grace 
and rhythmics that had characterized gymnastics for women were pushed into the 
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background. This form of gymnastics could thus be based on the assumption that 
women and men are equal or that they should be made equal. In my work I have 
shown how the ideology of peculiarity gained a new foothold in society in the lat
ter part of the 1970s and in the sports movement in the middle of the 1980s. 
Mixed gymnastics can also be based on the ideology of social peculiarity, im
plying that it is both possible and desirable to eliminate or level out sex differ
ences. 

The various forms of fitness exercises offered in the 1980s have turned out to 
have different attractions for women and men. On one hand women still dominate 
in quantitative terms and, on the other, some activities only attract female partici
pants. Women seem to orientate themselves towards activities resembling the 
former variant of gymnastics for women. It seems that it is not so easy to elimin
ate female peculiarity. The constant variation of exercises offered by the Gymnas
tics Federation in the 1980s is, in my opinion, an expression of an ambivalent 
attitude to women and of the problem of how gymnastics programmes should be 
worked out in order to fit women. 

The concepts of equality and peculiarity can also explain women's conditions in 
competitive sport. I have argued that there is no such thing as female sport. This 
means that when women wish to participate in sports activities they are offered the 
same sports as men. Thus, the attitude to sport is that the form and rules of 
various kinds of s ports shall be essentially the same irrespective of participants. 
Competitive sport will therefore be based on the idea of equality between the 
sexes. The paradox of competitive sport is that those in power within the sports 
movement seem to have shared the idea of female peculiarity of the Gymnastics 
Federation, while their programmes for women are based on the idea of equality 
between the sexes. 

The compromises or adjustments to women's participation in competitive sport 
described above should be seen in the light of these facts. Women's physical in
feriority is compensated for in order to eliminate peculiarity and in order to achieve 
equality. At the same time this also means that female participation in sport can 
automatically be given a lower value. Women will either get poorer results than 
men if the rules are identical, or they will have to be given a handicap in order to 
reach men's level of performance. 

As was shown above the concepts of equality and peculiarity can clarify the re
sistance to women's participation in sport. Can these concepts also contribute to 
explaining why the doors are opened at all? In my work the procedure and attitudes 
of the Football Association have served as examples. What were the motives of 
the Football Association to open the doors for women? Women actually played 
soccer. The Football Association preferred fitting them into an already existing 
organization and subordinating them to already existing rules instead of having no 
control over their activities. The adjustments to female peculiarity, considered in 
an initial phase, can be referred to an attitude to women based on biological pecu
liarity. Women's physical capacity motivated shorter matches. The medical inves
tigation that was organized and the fears that women who played soccer could get 
breast cancer where caused by the suspicion that women's reproductive functions 
could be disturbed. 
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The pioneers of women's soccer seem to have emphasized the aspect of equality. 
This idea agreed with the prevalent attitude to sport within the Football Associ
ation, i.e. that the participants should submit themselves to the rules. This prob
ably facilitated the decision of identical rules within the Football Association. 
Today some representatives of women's soccer claim that the pioneers' arguments 
of equality went too far. After all, there are biological differences - expressed in 
lower physical capacity - the effects of which can be reduced/eliminated by adjust
ing the rules to women. Women could for example use a smaller ball. Thus, wo
men would be able to play "real" soccer. 

Another motive for the favourable disposition of the Football Association to 
women's participation in soccer can, as was mentioned above, be traced back to the 
general development of society. The official work for equality between men and 
women was to a large extent based on the ideology of equality. It would have been 
difficult for the Football Association to point out the improper aspects of soccer 
for women, when the attitude to women of the official work for equality between 
the sexes and the attitude to sport of the association itself, were both based on 
equality. I have shown that particularly many doors to competitive sports were 
opened for women in the 1970s. The motives for this will be clarified by an 
examination of women's conditions in soccer. Even if sport had lagged behind the 
official work for equality between men and women, the sports movement was 
pressed to open the doors for women in the 1970s. 

The description of the development of women's soccer shows that it is some
times maintained that there is another dimension in women's soccer compared with 
men's soccer. The interviews with female leaders also show that women have a 
somewhat different attitude to their sports activities. The work for equality carried 
out by the Sport Confederation has also, in the last few years, been based on the 
conviction that women can bring new ideas into sport. This springs from an atti
tude to women based on social peculiarity. Paradoxically, this peculiarity is per
haps more difficult to eliminate in sport than the biological. And at the same time 
it is not, according to the prevalent opinion of identical sports irrespective of par
ticipants, possible or desirable that it should be preserved. This is probably an in
soluble conflict between the conditions of competitive sport on one hand and wo
men's conditions on the other. 

To sum up, the concepts of equality and peculiarity illuminate the counterstrat-
egies used by women at various points of time, in their efforts to be integrated 
into the sports movement. The female physical education teachers motivated 
gymnastics for women and their entry into the sports movement in the beginning 
of the 20th century with female peculiarity. As I have already shown this was in 
line with the ideology of the times. I have also shown that in the beginning gym
nastics for women was, in many respects, identical with that of men, a situation 
to which I have not been able to observe any opposition. One explanation of this 
is probably that the idea of equality between the sexes facilitated women's en
croachment on the new f ield of gymnastics. It can be assumed that the women in
volved gradually discovered that this was not an accessible way - that in this way 
gymnastics did not become an activity for women. Instead women's counterstrat-
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egy was to emphasize female peculiarity - an attitude to women that was also 
prevalent in other social sectors at this time. 

When women around 1970 wanted to enter into the world of soccer, they chose 
another counter strategy. Now they emphasized equality which was in line with the 
prevalent attitude to women. This strategy can be explained in the same way as 
above, i.e. the motive of equality is the natural motive for women's encroachment 
on a new field. 

In the 1970s and the 1980s the ideology of peculiarity gained new ground, both 
within the sports movement as well as in the rest of society. I have also shown 
how this has influenced the sports movement's and the female leaders' attitudes to 

^ women. The third counter strategy that I have identified, is based on both the 
ideology of equality as well as on the ideology of peculiarity. The best example of 
the third strategy is the 1988 Olympic sprinter queen, Florence Griffith-Joyner, 
mentioned in the introduction. She tried to combine the two ideologies of equality 
and peculiarity. Her sport behaviour was masculine at the same time as she 
accentuated her femininity. Her sport performance was measured with male 
standards and was found acceptable. To avoid being regarded as a man this woman 
accentuated the traditional feminine qualities with her clothes and manner. There 
was to be no doubt of her sexual identity in spite of her great performance 
measured with male standards. This way of solving the problem can also be related 
to the knowledge that, formerly, successful sportswomen used to be sex tested so 
that there would be no doubt that it was a real woman who was declared champion. 

The fact that doors have also previously been opened for women cannot be 
referred to the idea of equality, but rather to the motive of control. These argu
ments bring us to the third thread. 

According to representatives of the Swedish Football Association the urge to 
get control of women's soccer was a strong motive for opening the doors for wo
men in 1970. The women's own initiative to participate in training and matches, 
without the sanction of the associations for the different sports, was probably 
regarded as a threat that ought to be controlled rather than neglected. This applied 
to women's soccer as well as to other competitive sports. The concept of control 
is closely connected with the concept of power. I have characterized the sports 
movement as a patriarchal institution, meaning that men have the power. In prac
tice this means that men, with an overwhelming majority, are on the board and on 
committees at all levels of the sports movement - both historically and at present, 
even in associations dominated by women, e.g. gymnastics. Thus, men have the 
power to make decisions about and to allocate resources for women's sports 
activities. In British and American women's studies the concept gender system has 
been developed as a concept of analysis focusing on the relation of power between 
men and women. The gender system as a concept of analysis can be regarded as an 
extension of the arguments of equality and peculiarity. Yvonne Hirdman has de
veloped the applicability of the concept in her analysis of the relation between 
power and sex. The gender system has two basic principles. The first is dichot
omy, i.e. the taboo of separation: male and female functions should not be mixed 
up. This principle is based on the biological sex difference, i.e. childbirth. The 
second is hierarchy: man is the norm. 
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The impact of the gender system on sport, both historically and at present, is 
confirmed by my description. This concept of analysis makes it easier to under
stand why the sports movement so consistently separates male and female sport. 
Mixed teams and events are very rare. The separation of male and female activities 
is a prerequisite of male power. 

The separation of male and female activities is legitimized by peculiarity, which 
can never be equal. According to Hirdman female strategies for attaining to power 
have started from the home and have been directed more towards personal than so
cial power. This in its turn has led to special female areas of responsibility and 
special female attitudes. Feminist research has at various points of time used 
different terms for this phenomenon, e.g. rationality of responsibility or emotional 
capital. The latter concept is regarded in relation to the transfer of power, illustrat
ing women's structurally weak position. The reason for this is the difficulty to 
transform emotional capital into economic capital. 

It is true that the things women represent could also be advantageous to men, 
but instead they become an impediment to women owing to the difficulty of 
transforming emotional capital into economic capital. This problem can be illus
trated with women's conditions within the sports movement. Many sportswomen 
are, according to their representatives, characterized by social and fitness motives. 
Such features could no doubt be a valuable contribution to sport, but they are 
pushed into the background by the focus on performance. The former, that could 
be ranged under the concept of emotional capital, cannot be transformed into econ
omic capital. This applies both to the economic capital within the sports move
ment as well as to that of the partners of the sports movement, for example 
sponsors. 

Hirdman points to the firm grasp of the gender system but also to potential 
changes. She argues that the power-generating dichotomy will be erased concur
rently with the weakening of the differences and the strengthening of the similar
ities between the sexes. A condition of this change is that the intellectual compo
nent of people which, according to Hirdman, consists of the component of equal
ity, is allowed to dominate over the biological. In the light of these arguments, 
the sports movement with its strong emphasis on biology will probably be one of 
the last areas where the gender system will lose its grip. 

The fourth thread, contributing to a better understanding of women's condi
tions within the sports movement deals with the functions of sport for individuals 
and for society. Let us begin with an analysis of the functions of sport for the 
individuals, as they are expressed by in the representatives of the sports move
ment. What positive values for the individuals are usually accentuated by the 
leadership of the sports movement? What positive values do women find in sport? 

The ideology of the leadership of the sports movement - in terms of positive 
values - has changed over time. The originally one-sided focus on men is obvious. 
Through participation in sport the young man would become a man and the man 
would remain a man, and a strong one, not least in order to be able to defend his 
country. Sport should foster men and mould their characters so that they would get 
the qualities of good soldiers. The component of competition in sport was of vital 
importance to this fostering function. Qualities that were aimed at and that were 
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regarded to be promoted and developed by sport were will-power, power of 
concentration, courage, self-knowledge, self-control, clean-living, team-spirit and 
endurance. These were^l qualities of the ideal man. Even if the leadership of the 
Swedish sports movement, with a few exceptions, had not been very much en
gaged in the ideological debate, it would probably not be wrong to maintain that 
the ideology presented here was prevalent till well into the 20th century. The 
military aspects were toned down whereas the positive fostering function of sport 
in moulding male character still remained a central goal. I have pointed to the 
tendency of a gradual change in the ideology of the sports movement. The 
fostering function of sport remains and is held up as perhaps its most important 
function. The content of this fostering funcion has changed. Today the ability of 
sport to foster observance of the rules is accentuated. New functions are also 
emphasized. Sport is considered to promote good health and the social values of 
sport are pointed out. 

The official ideology has been both an impediment to and a promoter of wo
men's participation in sport. Why would women be given a place in and be allow
ed to participate in an activity that, on one hand, was considered to be of military 
significance and, on the other, to promote the development of male characteristics? 
One way to deal with this problem, when the pressure came from the women 
themselves, was to maintain that sport could have other functions for women than 
for men. This argument solved part of this dilemma, for example in gymnastics. 
The ideology of the representatives of the Ling gymnastics had close points of 
similarity with the representatives of competitive sport. The military features were 
conspicuous. However, unlike the representatives of competitive sport, the repre
sentatives of the Ling gymnastics also emphasized the aspects of health and well-
being. 

I have shown that the guiding-stars of the development of gymnastics for wo
men were health and well-being. Thus, only the motives of health and fitness were 
emphasized for women. It was not until later, in the 1920s, that the Gymnastics 
Federation called attention to the positive effects of gymnastics to public health, 
thus also pointing out the social superiority of gymnastics over competitive sport. 

The sport researcher Else Trangbaeck has, in a Danish dissertation on the gym
nastics of the 19th century, analysed the ideology of the representatives of the 
Ling gymnastics. She describes how various gymnastics systems were placed one 
against the other and how the Ling gymnastics with its disciplinary function came 
to triumph over the more pleasurable German gymnastics. She also shows how 
the focus on health and well-being of the Ling gymnastics became a matter of vi
tal importance when a form of physical education for girls was to be introduced in 
Danish schools. The author maintains that the transition to the Ling gymnastics 
meant that "the starting-point of education was moved from giving pleasure to the 
child to that of performing the duties of the body". 

An analysis of the attitudes to women and sport of the Swedish Sport Confed
eration also shows that sport was considered to have different functions for men 
and women. This is evident from statements pointing to the risks of exposing 
women to male character building through physical training. By emphasizing 
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health and the idea that a strong physique promoted women's reproductive mission 
sport could - within certain limits - be open for women. 

Women's involvement in the sports movement was insignificant up to the 
1940s with the greatest increase probably coming in the 1970s. In the 1970s 
many official obstacles to women's participation in sport were also eliminated and 
many doors to male sports were opened for women. This fact is given one more 
explanation through the study of the official ideology of the sports movement, 
which now emphasizes aspects of health and social motives. Thus, the ideology of 
sport will get closer to the traditionally prevalent attitude to women in sport, i.e. 
that the guiding-star of female sport shall be the motive of health. The "change" of 
ideologies within the sports movement thus paved the way for female sport. A 
source of conflicts was eliminated, since the official function of sport no longer 
collided with the view of what could be regarded as the proper thing for a woman. 
These approaches were instead in line with each other. 

These were the official and explicit ideas of the positive values of sport. The 
latent ideology is equally interesting. What have been the functions of sport and 
what are its functions today? What functions are essential for understanding the 
conditions of women? 

The American sociologist Todd Crosset has, in a theoretical work, analysed the 
growth and development of modern competitive sport in Victorian England and in 
America in the 19th century. Participation in sport was in those days considered to 
mould male character, but it was also believed to contribute to keeping male 
sexuality under control. This was particularly important in the Victorian period, 
especially for the upper classes. According to Crosset sport and sexuality were at 
that time regarded as opposite activities, influencing a young man's character. 
Strong and athletic young men were considered able to control their passions, 
whereas weak and intellectual ones were believed to suffer from perverse ideas and 
actions. 

Crosset argues that the belief that sport can strengthen sexual control was so 
strong that the athletic body became a symbol of male character. Thus, male ident
ity was developed through sport. The features of comparison and measurement in 
competitive sport also made it possible to measure and compare the results of an 
individual - and thus also his manliness. A man could be more or less of a man. 
An analysis of the ideology of the leadership of the Swedish sports movement 
confirms my opinion that Crosset's analysis is an important contribution to the 
elucidation of women's conditions in sport. The fostering and disciplinary func
tions of competitive sport are obvious. Sport was considered to contribute to the 
development of male identity - to foster boys to young men. Thus, the latent 
ideology is headed in the same direction as the official one. 

What effects will these arguments have on women's participation in competi
tive sport? Will women's performances and results also be measured in degree of 
manliness? Women have several options in this situation. One is not to partici
pate in sport at all. Another is to orientate themselves away from sports where the 
yardstick is used and the third is to orientate themselves towards sports where the 
measurements do not focus on male qualities. The first option shows us why wo
men do not participate in sport at all. The second option leads women away from 
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competitive sport to fitness sport and the third option can lead women to the aes
thetic sports, e.g. figure skating, gymnastics and synchronized swimming. It 
should be observed that the aesthetic values of sport are not accentuated by the 
leadership of the sports movement. Nor was this done during the development of 
sport. If this had been done women's participation would probably have been pro
moted. A fourth option is to apply one of the counterstrategies described above in 
the attempt to be integrated into the sports movement. 

The analysis of the ideology of sport leads to one more thread, which consti
tutes the fifth thread. 

The fact that competitive sport triumphed over gymnastics when the Swedish 
Sport Confederation was established in the beginning of the century and that it has 
gradually consolidated its position so that it now dominates the sports movement, 
must also be connected with the contemporary development of society. The ideas 
of performance and competition agree with the idea of competition in capitalist 
society and with the production's demands for performance. Today this is reflected 
in the fact that the industry and the sports movement have become involved with 
each other. The sports movement has become an instrument in the marketing of 
the industry. Parts of the sports activities have become parts of the commercial 
market. Thus, sport has been given a market value. This market value is based on 
the norms of the industry, in the partriarchy synonymous with male values, and 
not primarily on the values of sport. The fact that they often agree is, however, 
understandable. The market value, measured in terms of money has gradually in
creased and so has its importance for the sports movement. These transactions are 
often vital for the sports activities. 

The market value of sport in terms of money also influences or legitimizes the 
sports movement's own valuation of its activities. The effect is that women's per
formances will be given a lower value than those of men. Women's conditions in 
sport end up in a vicious spiral: 

Women's equality with men is a condition of competitive sport - women are 
physically inferior to men - women get poorer results - women's sports per
formances have a lower value - this lower value is legitimized by the market - wo
men have poorer conditions in sport than men. 

The Finnish sociologist Kalevi Heinilä has presented a theory of the development 
of top-level sport, which can contribute to elucidating women's conditions in 
sport. This theory is based on the constant topping of results in international top-
level sport. He concludes that top-level sport and money have become a natural 
combination, since top-level sport requires full-time commitment. An interaction 
between top-level sport and the mass media makes it worth while for the commer
cial interests to get involved with and to attract the attention of top-level sport, 
especially the attention of the champions and the heroes. The champion will thus 
be overestimated in relation to "number two" and to the rest of the participants. 
This explains why female champions get so much attention in relation to other 
sportswomen. Both male and female champions are overestimated. The attention 
paid to female gold medallists and record-holders is first of all an expression of in-
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terest in the champion and not in women in sport. The male champion is, how
ever, the great champion in the market. 

The forbidden use of drugs is sometimes regarded as a sign of the decline of top-
level sport. On the basis of Heinilä's theories of top-level sport the Swedish 
educationist Martin Johansson has tried to explain both the use of drugs as well as 
the strong and negative reactions to this both within the sports movement as well 
as among the general public. He shows that the knowledge of the detrimental 
effects of drug-taking is comparatively uncertain in spite of the fact that the health 
risks are one of the reasons for the moral indignation of the sports movement and 
the general public. However, his own conclusion is in line with this approach, 
since he finishes his book by stating that "the argument of health emerges as the 
most important guiding-star in the fight against doping". I have argued that in re
cent years the official ideology of sport, emphasizing the motive of health, has 
promoted women's involvement in sport. However, drug-taking is in glaring 
contrast to this ideology and must, in my opinion, be regarded as a manifestation 
of the latent ideology of the sports movement, "winning at all costs". Other ex
pressions of the fact that health is not in the forefront within the sports movement 
are provided by television broadcasts of violence in sport. Others feature sportsmen 
on the operating-table or having a medical check-up where the focus is on the in
jury and its potential effects on performance. The official ideology and the mani
festations of competitive sport are here on a collision course. 

In conclusion it is time to weave the threads into a pattern. It may seem 
that sport as a method to obtain good health, and as an opportunity for recreation 
and play, ought to be a concern for both men and women. However, the other 
functions of sport have dominated since the very beginning. In other words sport 
is not a harmless pastime that, without further ado, could be handed over to 
women. Besides it serves too important and central functions for the man as an 
individual and for society. 

I have in this work exposed the gender system within the Swedish sports move
ment. In the sports movement women are subordinate to men. This is reflected in 
the fact that the conditions of women's participation in sport are dictated by men. 
Men have almost total power and control over women in the sports movement. 
Few, if any, social institutions have an equally strong male dominance and thus 
insufficient female influence. 

Women's subordination is also reflected in t he lower value of their sport per
formances. This lower value is legitimized in two ways. The demand for equality 
with men regarding performance and the emphasis on the competitive element 
make it possible to compare women's performances with those of men. Women's 
performances are ranked lower than men's. This ranking is carried out by means of 
"objective" instruments, e.g. measuring-tape and chronometer, which makes it 
impossible to challenge this lower value. The lower value is also legitimized by 
the commercial market - here synonymous with sponsors, the mass media and the 
audience. Here the sports movement uses another "objective" measuring instru
ment, money. Male sport attracts larger sums of money from the commercial 
market than female sport. Female sport must therefore be less important! 
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Women have tried to come to terms with this reality by applying various 
counterstrategies at various points of time. These counterstrategies can be explain
ed with historical and social parallels. 

The pattern I have woven is the theoretical frame of reference that, in my opi
nion, should be the starting-point and frame of continued research within the field 
of women and sport. 

My studies have had a historical perspective and their focus has been on the 
frames and conditions of women's participation in organized sport. In the light of 
this knowledge and insight there are many interesting problems worth studying in 
more detail. 

One interesting problem worth a closer study is formed by the counterstrategies. 
In my work I have been able to identify women's counterstrategies at various 
points of time. It would be interesting to take a closer look at them - to analyse 
the culture creating these counterstrategies. 

Another central problem is the relation between men and women in sport. What 
happens with male performers when women join the spo rts movement? Can sport 
in the future be an institution for male character building and for the confirmation 
of male identity? The relation between male leaders and female performers should 
be given special attention. The situation of female leaders is another exciting area 
for continued research. It would be interesting to study the conditions of the few 
women in leading positions, especially in relation to their male "colleagues". It is 
also important to study female leaders in their role of educators, i.e. coaches, in
structors or team leaders for women and men. 

It would also be valuable to study the relation between social class and gender 
in order to elucidate and explain the conditions of various groups of women in 
sport. Do different sports recruit different categories of women for performers and 
leaders? Have women from different social classes different attitudes to sport? 

For the purpose of reaching the goal of feminist research, to contribute to the 
emancipation of women, various forms of action research should be carried out. 
How would the women themselves be able to combine women's conditions with 
the intrinsic potentialities of sport? How can women's experiences, knowledge and 
attitudes be used in sport? 

The answers to these questions can also contribute to answering the question 
shared by the whole sports movement: 

How can sport become a genuine popular movement, i.e. a move
ment of and for both women and men? 
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Noter 
Kapitel 1 

1 I pedagogik har i Sverige totalt hittills publicerats nio doktorsavhandlingar 
med inriktning mot idrott, varav den första år 1975. Den idrottspedagogiska 
forskningens nuläge beskrivs i Engström, L-M. (1988). Idrott och pedagogisk 
forskning. Forskning om utbildning, (4). 

2 Jag har i detta avseende särskilt inspirerats av de studier och den forskning 
som utförs vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet under ledning 
av professor Sigbrit Franke-Wikberg. 

3 Kälvemark, A-S. & Åberg, I. (1980). Kvinnohistoria: En introduktion. 
Historisk Tidskrift, (3), s 241. 

4 Den utveckling som jag här skissat baseras i huvudsak på Boutilier, M.A. & 
SanGiovanni, L. (1983). (Red.). The Sporting Woman. Champaign, IL: 
Human Kinetics Publishers; Esseveld, J. (1982). Metoder och problem i 
kvinnoforskningen (rapport nr 1). Göteborg: Forum för kvinnliga forskare och 
kvinnoforskning; Göransson, A. (1983). Om den svenska kvinnoforskningens 
läge och villkor. Kvinnovetenskaplig Tidskrift, (3); Holter, H. (1980). 
Kvinnoforskning: historisk utveckling och aktuella motsättningar. Kvinno
vetenskaplig Tidskrift, (1); Jónasdóttir, A.G. (1984). Kvinnoteori, Några 
perspektiv och problem inom kvinnoforskningens teoribildning (Skriftserien 
32). Örebro: Högskolan i Örebro samt Göransson, A. (1987). Innovation och 
institution. Om receptionen av kvinnohistoria och kön som analytisk 
kategori. I B. Sawyer & A. Göransson (Red.), Manliga strukturer och 
kvinnliga strategier (Meddelanden från Historiska institutionen i Göteborg nr 
33). Göteborg: Göteborgs universitet, Historiska institutionen. 

5 Vanligast förekommande är studier av psykologiska och socialpsykologiska 
könsskillnader, vilka anses ha betydelse för involvering i och socialisation 
till/genom idrott samt för prestationer inom tävlingsidrotten. Vissa rapporter 
som publicerats inom detta område ska snarast betraktas som 
forskningsöversikter, där både tillämpad teori och metod kritiseras i de studier 
som utförts inom området. Se t ex Birell, S. (1983). Psychological 
Dimensions of Female Athletic Participation. I M.A. Boutilier & L. San 
Giovanni (Red.), a.a.; Hall, A. (1978). Sport and Gender: A Feminist 
Perspective on the Sociology of Sport. CAP HER, Sociology of Sport 
Monograph Series. Ottowa: The Canadian Association for Health, Physical 
Education and Recreation samt Harris, D. (1982). Hva er småjenter laget av? I 
G. von der Lippe (Red.), Kvinner og idrett. Fra myte til realitet. Oslo: 
Gyldendal Norsk Forlag. Alltfler empiriska studier av kvinnors fritids- och 
motionsvanor och involvering i idrott har publicerats. I dessa studier visas 
kvinnors låga aktivitetsgrad i jämförelse med mäns. I dessa studier behandlas 
också olika hinder, särskilt vad avser tillgänglig tid och familjesituation, för 
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kvinnor att utöva idrott och motion. Se t ex Fasting, K. (1982). Kvinners 
engasjement i idrett. I G. von der Lippe (Red.), a.a.; Fasting, K. & Sisjord, 
M-K. (1984). Gender Roles and Barriers To Participation in Sports. Oslo: 
Norwegian College of Physical Education and Recreation samt Wester-
Wedman, A. (1988). Den svårfångade motionären (Avhandling för 
doktorsexamen, Umeå universitet). I de empiriska studierna av kvinnliga 
ledare inom idrotten beskrivs sociala bakgrundsfaktorer, idrottserfarenhet samt 
olika typer av ledaruppdrag. En sammanställning av svenska och nordiska 
studier inom detta område presenteras i Granström, P-O. & Olofsson, E. 
(1984a). Forskning om idrottsledare - en litteraturstudie av nordisk forskning 
om manliga och kvinnliga idrottsledare (Arbetsrapporter nr 1). Umeå: Umeå 
universitet, Pedagogiska institutionen. 

6 Se t ex Boutilier, M.A. & SanGiovanni, L. (1983); Fasting, K. & Pedersen, 
K. (1987). The Study of Sport from the Women's Perspective. Paper 
presented at the Jyväskylä Congress on Movement and Sport in Women's 
Life, Jyväskylä; Hall, A. (1978) samt Hall, M.A. (1988). The Discourse of 
Gender and Sport: From Femininity to Feminism. Sociology of Sport 
Journal, 5 (4). 

7 Se Johansson, M. (1985). Idrotten och forskningen. Idrottsforskaren, Tidskrift 
för svensk beteendevetenskaplig idrottsforskning, (1). Författaren analyserar 
här detta faktum liksom idrottsforskningens inriktning. 

8 Pålbrant, R. (1980). Idrott, politik och samhälle. I M-L. Eriksson et al. 
(Red.), Med eller mot strömmen? En antologi om svenska folkrörelser. 
Stockholm: Sober Förlags AB. En av Pålbrants utgångspunkter är att idrott 
och fysisk kultur hör ihop med produktionsutvecklingen, vilket innebär att 
samhällsförändringar alltid medför en reorganisation av idrotten. I artikeln, 
som snarast ska ses som begynnelsen till en mer omfattande studie, visar 
författaren hur idrotten, såväl i det tidiga industrisamhället som under 1900-
talet i Sverige, använts som politiskt redskap. Pålbrants slutsatser är bl a att 
den officiella synen på idrott, både i ett historiskt perspektiv och idag, är att 
den utgör en sammanhållande länk i ett föränderligt samhälle. Han menar 
vidare att normerna inom idrottsrörelsen bygger på den liberala 
konkurrensideologin och drar slutsatsen att sambandet består mellan normer 
och värderingar i idrottsutövandet och i samhället i övrigt. Han hävdar vidare 
att idrotten alltmer kommit att fylla en kompensatorisk funktion för den 
fysiska och mentala obalansen som blivit följden av samhällsutvecklingen. 

9 Qvist, G. (1980). Om periodindelning i kvinnohistorien. Kvinnovetenskaplig 
Tidskrift, (1). Se vidare kapitel 3. 

10 Wernersson, I. (1980). Jämställdhetsarbetet i skolan: Konsekvenser av olika 
ideologier (Pedagogiska rapporter nr 11). Göteborg: Göteborgs universitet, 
Pedagogiska institutionen. 

11 Brekke, L. & Haukaa, R. (1980). Teorin som inte finns. Kvinnovetenskaplig 
Tidskrift, (1). De menar att frigörelse är en process hän mot något som 
tidigare var okänt och nytt och att man inte nu kan med bestämdhet säga vad 
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man vill frigöras till. Det blir därför nödvändigt med ett nytt teoretiskt 
angreppssätt. En sådan teori måste innesluta olika typer av förtryck och visa 
på vilken typ av förtryck som är det dominerande i ett givet sammanhang, 
sättet det dominerar på och varför just detta blir dominerande i detta givna 
sammanhang. De hävdar att en förutsättning för förståelse och förändring av 
samhället kräver hänsynstagande till kvinnoförtryck och könsbestämd 
arbetsdelning samt att kvinnornas ställning i samhället inte kan förstås utan 
att man tar hänsyn till alla typer av förtryck. 

12 Begreppet patriarkat har använts flitigt både inom kvinnoforskningen och i 
kvinnopolitiska sammanhang och på många olika sätt. Vissa har använt det 
mer som ett beskrivande begrepp, som jag gör här, medan andra också sett det 
som ett analytiskt begrepp. I en, inte minst bland svenska kvinnoforskare, 
uppmärksammad artikel har Hartmann försökt att teoretiskt bestämma 
begreppet, se Hartmann, H. (1979). The Unhappy Marriage of Marxism and 
Feminism: Towards a More Progressiv Union. Capital and Class, (8). 

13 Norska feministiska beteendevetare har utvecklat begreppen "ansvarsrationali
tet" som benämning på kvinnors förhållningssätt till den industriella arbets
organisationen, medan "teknisk-ekonomisk rationalitet" är deras benämning på 
principen bakom arbetsorganisationen av offentlig produktion, dvs det man
liga förhållningssättet. Se Sörensen, B. A. (1982). Ansvarsrationalitet: Om 
mål-middeltenking blant kvinner. I H. Holter (Red.), Kvinner i felleskap. 
Oslo: Universitetsförlaget och Ve, H. (1982). Ideals of Equality in the School 
System of the Welfare State. Paper presented at the Xth World Congress of 
Sociology, Mexico City. 

14 Lindroth som studerat den svenska idrottsrörelsens historia hävdar i en 
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Kapitel 3 
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Wahlström och rektor C. Svedelius. (RA: RF:s arkiv, Fla:5, skrivelse från 
utredningskommittén till förvaltningsutskottet 1912-11-15.) Frågan 
behandlades av förvaltningsutskottet som hos Överstyrelsen hemställde om att 
den "i princip måtte godkänna instiftandet af ett idrottsmärke för kvinnor" 
(skrivelse till Överstyrelsen 1912-11-18). Överstyrelsen uttalade sig i princip 
för instiftandet af ett idrottsmärke och uppdrog åt förvaltningsutskottet att ut
arbeta förslag till bestämmelser (1912-11-24, par 13). 

11 RF:s protokoll för 1914/15-1919/20 är förkomna. Uppgift om beslutet är 
hämtat från verksamhetsberättelserna för 1915 och 1916, som återfinns i 
Svensk Idrott 1916 respektive 1917. Årsbok för Svenska Gymnastik- och 
Idrottsföreningarnas Riksförbund. Stockholm: Nordiskt Idrottslifs Tryckeri. 
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1915 togs det definitiva principiella beslutet om inrättandet av ett kvinnligt 
idrottsmärke och året därpå fastställdes provens utformning samt märkets ut
seende.. 

12 RA: RF:s arkiv, Fla:5. Handlingar i skilda ärenden. Utredning ang. Kvinnliga 
Idrottsmärket 1911-1915. 

13 ibid. Yttrande från styrelseledamoten Gustaf Ekstedt. 
14 ibid. Gemensamt yttrande från styrelseledamöterna G C A Lindencrona och 

Erik Bergvall. 
15 ibid. Yttrande från styrelseledamot Berg von Linde. 
16 RA: RF:s arkiv, Fla:5. Handlingar i skilda ärenden. Utredning ang. Kvinnliga 

idrottsmärekt 1911 - 1915. 
17 Nordisk familjeboks sportlexikon. (1940), band 5, sp 73. 
18 Samtidigt inlämnades en medlemsansökan från Svenska kvinnors centralför

bunds för fysisk kultur. Detta förbund synes ha sysslat med propaganda för 
kvinnligt idrottsutövande och med ledarutbildning. Organisationen har satt få 
spår i det idrottshistoriska materialet. Sålunda omnämns inte detta kvinnliga 
förbund i Nordisk Familjeboks sportlexikon. Inte heller har jag kunna finna 
några skrifter eller andra handlingar, publicerade av förbundet, tillgängliga på 
svenska bibliotek. Här kan således finnas en källa för framtida kvinnoforskare. 

19 Protokoll vid Överstyrelsens sammanträde 1927-04-24, par 4 och 5. 
20 ibid. 
21 Svensson, S. (1953). Sveriges Riksidrottsförbund 1903-1953. Ur protokoll 

och andra handlingar. IS. Svensson (Red.). a.a. 
22 Protokoll vid överstyrelsens sammanträde 1927-11-27, par 14 b. 
23 Svensson, S. (1953), s 514. 
24 Protokoll vid sammanträde med FU 1933-12-12, par 29. 
25 Protokoll vid Överstyrelsens sammanträde 1910-04-24, par 12. 
26 Protokoll vid sammanträde med FU 1933-12-12, par 29. 
27 Protokoll vid Överstyrelsens sammanträde 1934-11-24, par 14. 
28 Svensson, S. (1953), s 507. Yttrandet fällt av en av Överstyrelsens ledamöter, 

Einar Nerman. 
29 T ex Damernas SM i Falkenberg. (1934). Svensk Idrott, (32), s 299 och 

Femlandskamp i London. (1936). Svensk Idrott, (12), s 121. 
30 Bergwall, E. (1929). Böra kvinnor deltaga i Olympiska spelens tävlingar. 

Svensk Idrott, (3,) s 1. 
31 Lindroth hävdar att han inte påträffat "diskussioner i 'kvinnofrågan' på RF:s 

högre beslutande nivåer". Han säger vidare att kvinnoidrotten vare sig före
faller ha utgjort något specifikt problem eller intresse av format sett ur den 
samlade RF-idrottens synpunkt under mellankrigstiden. Lindroth, J. (1987), s 
192 resp 214. 

32 RA: RF:s arkiv, Ö ld:12. Konferensprotokoll 1945-10-21. 
33 FU:s protokoll 1945-06-11. Arbetsutskottet tillsattes av FU. Inga handlingar 

visar på någon reell verksamhet inom utskottet. 
34 RA: RF:s arkiv, Al:21. Cirkulär 1946-03-11. 
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3^ ibid. 
36 RA: RF:s arkiv, AIII:26. Brev från G Björck, Svea och Pontus Lindberg (den 

sistnämnde föreståndare vid Bosön) till FU daterat 1949-07-23. FU bordlade 
ärendet vid möten 1949-08-30 och 1949-09-13, varefter ett beslut om genom
förandet av en konferens fastställdes 1949-09-26. Jfr kapitel 2. 

37 RA: RF:s arkiv, Ö 1 d:12. RF:s kommittéer, nämnder mm. Kommittén för 
kvinnlig idrott. SF-cirkulär daterat 1949-10-25. 

38 I konferensen (1952-12-06) deltog SF-representanter samt representanter för 
vissa andra idrotts- och kvinnoorganisationer, som t ex Sveriges Lottakår. 
Denna organisation hade fått ekonomiskt stöd av RF, vilket motiverades vid 
konferensen av RF:s VD med att "idrotten har sin stora betydelse som medel 
för avkoppling, motion, även ur ren beredskapssynpunkt. RA: RF:s arkiv, 
Öld:12. 

39 Protokoll vid Överstyrelsens sammanträde 1953-05-09, par 27. Benämningen 
Damkommittén och Kvinnliga kommittén används omväxlande. 

40 Protokoll vid riksförbundsmöte 1951-11-25, par 5. 
41 RA: RF:s arkiv, Öld: 12, div undersökningsresultat och konferensrapporter. 
42 Granberg, E. (1951). Vi måste få börja någon gång. Svensk Idrott, (52), s 

923; Lundgren, H. (1951). Är herrarna för egoistiska? Svensk Idrott, (15), s 
272; Lagom likställighet. (1953). Svensk Idrott, (36), s 641. 

43 Wennström, G. (1951). Flickorna måste få tävla. Svensk Idrott, (32), s 570. 
44 Nöjesindustrin, överdriven stickflit och inneboende lathet är damidrottens far

ligaste fiender. (1952). Svensk Idrott, (40), s 717. 
4^ Lagom likställighet - kvinnoönskemål i idrott. (1953). Svensk Idrott, (36), s 

646. 
46 Löwdin, I. (1955). Idrott åt alla kvinnor. Svensk Idrott, (50), s 949. 
47 Protokoll vid riksidrottsmötet 1958-11-30, par 5. 
48 Protokoll vid Överstyrelsens sammanträde 1958-10-25, par 4. 
4^ Protokoll vid riksidrottsmötet 1958-11-30, par 5. 
50 ibid. 
51 Löwdin, I. (1960). Farlig rationalisering. Svensk Idrott, fl), s 17. 
52 RA: RF:s arkiv: Fl:46. Betänkande från 1960 års organisationsutredning. 
53 Reservation daterad 1961-09-19. Kopia av reservationen erhållen via 

konsulenten för kvinnlig idrott. Originalet synes vara förkommet 
54 Protokoll vid möte med RF:s damkommitté och SF:s ombud 1961-10-16. 
55 Något formellt beslut om att damkommittén skulle finnas kvar har jag inte 

kunnat utläsa i protokoll. Sannolikt var det så att riksidrottsstyrelsen inte 
fattade något beslut om förändring rörande damkommitténs ställning, därmed 
fanns heller inte något att protokollföra. 

56 Under perioden 1950-1959 fanns totalt 189 artiklar under denna rubrik. Mot
svarande antal artiklar under perioden 1960-1969 var 40. 

57 RA: RF:s arkiv, Öld: 13. Minnesanteckningar från en av RF:s kommitté för 
kvinnlig idrott anordnad konferens i Vålådalen 1965-01-23-25. 

58 RF och damidrotten. (1963). Svensk Idrott, (19), s 610-611. 
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59 T ex i samband med förslaget från 1960 års organisationsutredning om av
skaffande av damkommittén; vid damkommitténs årsmöte 1960-05-13, par 8; 
vid damombudskonferens på Bosön 1963-10-26-27; vid Vålådalskonferensen 
1965-01-23-25; konferens och årsmöte i Stockholm 1966-11-19-20; diskus
sion om omorganisation av kommittén samt årsmöte och konferens i Norberg 
1968-11-23 (RA: RF:s arkiv, Öld:12-13). 

60 SOU 1969:29. 
61 K. Rosén, den första innehavaren av tjänsten (personlig kommunikation) 
62 Rosén, K. (1970). Givande damidrotts träff. Avskaffade egna kommittén. 

Svensk Idrott, (20), s 665. 
63 K. Rosén (personlig kommunikation). 
64 Rosén, K (1973). Allt fler kvinnor vill elitidrotta och ta ledaransvar. Svensk 

Idrott, (22), s 738. 
65 Se även kapitel 5. 
66 Rosén, K. (1973). 
67 K. Rosén (personlig kommunikation). 
68 ibid. 
69 E. Andersson, konsulent för kvinnlig idrott (personlig kommunikation). 
70 Sveriges Riksidrottsförbund. (1976). 
71 Sveriges Riksidrottsförbund. (1977). 
72 E. Andersson (personlig kommunikation). Några formella beslut om denna 

ekonomiska satsning synes inte ha fattats, annat än som framgår av ordinarie 
medelsfördelning. 

73 Protokoll vid riksidrottsmötet 1977-11-25—27, p 16.4.1 debatten gjordes tio 
inlägg. Ett par diskussionsinlägg ansågs av övriga debattörer vara oseriösa och 
tillbakavisades kraftigt. 

74 Sveriges Riksidrottsförbund. (1977), s 2. 
75 ibid. s 16. 
76 I handlingsprogrammets inledning sägs att det "hittills inom föreningar och 

förbund varit naturligt att männens och pojkarnas verksamhet prioriterats före 
kvinnornas och flickornas" och "att männens och pojkarnas idrottsutövning 
först tillgodoses med ledare, lokaler och pengar är inom de flesta förbund och 
föreningar ett obestridligt faktum" (s 3). Utifrån detta förs en diskussion kring 
hur dessa förhållanden skulle kunna förändras. Därvid konstateras att målet 
avgör vilka åtgärder som ska vidtagas för att åstadkomma förändringar. Målet, 
anger man, framgår av RF:s ändamålsparagraf, där ingen antydan finns om att 
man vill göra någon åtskillnad mellan män och kvinnor. Därför sägs avslut
ningsvis "blir det naturligt för oss i BRUD-gruppen (den grupp som arbetat 
fram handlingsprogrammet; min anm.) att uppfatta RF:s övergripande mål 
Idrott åt alla som "Idrott tillsammans - på samma villkor för kvinnor och 
män, flickor och pojkar" (s 3). 

77 T ex petitor, årsberättelser och idéprogrammet "Idrott 80"., 
78 Sveriges Riksidrottsförbund. (1980). Idrott tillsammans - en idébank från 

Sveriges Riksidrottsförbund. Farsta, s 1. 
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79 Protokoll vid riksidrottsmötet 1977-11-25-27, p 16.4. 
80 Sveriges Riksidrottsförbund. (1976), s 11. 
81 Sveriges Riksidrottsförbund. (1977), s 3. 
82 Sveriges Riksidrottsförbund. (1981), s 56. I den verson av Idrott 80, första 

upplagan, som remissbehandlades formulerades motsvarande avsnitt på följ
ande sätt: "Den svenska idrotten bör på sikt omfatta lika många kvinnor som 
män. ... Balansen får inte åstadkommas genom en medveten begränsning av 
den manliga idrotten. Det vore ett svek mot en folkrörelse, som bygger på 
frivilliga insatser". Se Sveriges Riksidrottsförbund. (1979). Idrott 80. Preli
minär version. Farsta, s 58. Arbetsgruppen för kvinnlig idrott kommenterade 
detta i sitt remissvar på följande sätt: ..."målet måste vara att förutsättningarna 
för att utöva idrott ska vara lika.... Arbetsgruppen ifrågasätter hur en önskad 
utveckling ska kunna ske om det inte till viss del sker genom omprioritering 
av de resurser som i dag ställs till den manliga idrottens förfogande." 
(Skrivelse till arbetsgruppen för Idrott 80,1979-10-11). Frågan om relationen 
mellan manlig och kvinnlig idrott undveks således i den omarbetade versionen 
av Idrott 80. 

83 Protokoll vid RS-sammanträde 1977-11-27 , par 6, bilaga nr 26. 
84 Utannonsering av medel samt vissa anvisningar och riktlinjer för fördelning 

av medel framgår av skrivelser till SF 1978-05-12, 1979-02-16 och 1980-01-
21. 

85 Beslut om fördelning av medel togs vid följande sammanträden med RS och 
framgår av följande utlåtanden med bilagor: 1978-08-24, p 131 ( uti 16); 
1978-10-05, p 161 (uti 43); 1979-06-19, p 339 (uti 174); 1979-10-18, p 429 
(uti 240); 1980-05-22, p 88 (uti 61). 

86 Beskrivningen och analysen av försöksprojekten baseras på de ansöknings
handlingar och rapporter som SF:en inlämnat till RF. En utförligare beskriv
ning ges i Olofsson, E. (1981), s 59-68. 

87 Karlsson, A-C. (1982). Den kvinnliga idrottsledaren - vem är hon? 
(Specialarbete för Cl). Umeå: Umeå Universitet, Pedagogiska institutionen. 

88 Uppgifterna baseras på den enkätstudie som genomfördes i special- och 
distriktsförbund i samband med utvärderingen. Se vidare Olofsson, E. (1981), s 
69-80. 

89 ibid., s 81-83. 
90 Se kapitel 2 samt Olofsson, E. (1981), s 84-89. 
91 Se även Olofsson, E. (1981), s 90-96. Beträffande förändringar under perioden 

bland ledare hänvisar jag till kapitel 2. 
92 Protokoll vid riksidrottsmötet 1981-11-27-29, p 13.1 och 15.1.2. 
93 Beslut om fördelning av medel togs vid följande sammanträden med RS och 

framgår av följande utlåtanden med bilagor: 1981-03-19, p 233 (uti 166); 
1981-05-07, p 259 (uti 190); 1982-02-12-13, p25 (uti 16-17); 1982-03-17 p 
47 (uti 35); 1983-03-23, p 170 (uti 125); 1984-03-22, p 42 (uti 22:2), p 44 
(uti 23), p 45 (uti 25). 
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94 Skrivelse från jordbruksdepartementet till RF 1978-06-01 samt "gåvobrev" 
1978-06-03. 

95 För budgetåren 82/83, 83/84 och 84/85 sägs i propositionstexten till prop, nr 
100, Jordbruksdepartementet, att RF bör göra särskilda insatser för att få med 
fler kvinnor i idrotten. För budgetåren 85/86 och 86/87 skärps formuleringen i 
propositionen, varvid bl a sägs att av tilldelat anslag skall bestridas särskilda 
insatser för kvinnlig idrott. För budgetåret 87/88 anges i regleringsbrevet att 
en miljon kronor avsatts för särskilda projket. För budgetåret 88/89 skrivs i 
regleringsbrevet att de särskilda åtgärderna för bl a kvinnlig idrott skall 
redovisas särskilt. 

96 Handlingar vid sammanträde med Arbetsgruppen för kvinnlig idrott 1979-11-
08 och 1980-02-4-5. 

97 Detta framgår bl a av de pressklipp som samlats på RF-kansliet nr 34/1980-
11-11, nr 37/1981-12-16 och brev från konsulten till arbetsgruppen, daterat 
1980-12-04. Personligt brev (1980-11-24) från konsulenten fö r kvinnlig idrott 
till ordföranden i arbetsgruppen tillika ordförande i RS. 

98 Projektbeskrivning av "Kvinnoidrottens Nya Giv", stencil 1980-10-27, s 3. 
99 Cirkulär från Arbetsgruppen för kvinnlig idrott till DF:en, 1980-09-11. 
100 Cirkulär från Arbetsgruppen för kvinnlig idrott, 1981-02-23. 
101 Brev från RS ordförande till dess ledamöter, 1981-04-28. 
102 Dessa beskrivs bl a i Minnesanteckningar från sammanträde nr 31 med Arbets

gruppen för kvinnlig idrott, 1981-01-14 och i cirkulär från Arbetsgruppen för 
kvinnlig idrott 1981-02-23. 

103 Minnesanteckningar från sammanträde nr 35 med Arbetsgruppen för kvinnlig 
idrott 1982-01-11. 

104 Protokoll vid riksidrottsmötet 1983-11-24-26, p 14, bilaga 4. 
105 Något formellt beslut om namnbyte synes inte ha fattats. Arbetsgruppens 

protokoll daterat 1984-08-21 (nr 52) har rubriken "Protokoll från Arbets
gruppen för kvinnlig idrott" och protokoll daterat 1984-11-22 (nr 53) har ru
briken "Protokoll från Arbetsgruppen för jämställd idrott". 

106 I riksidrottsstyrelsens verksamhetsberättelse 1985/86 ges avsnittet om jäm
ställd idrott rubriken "Fler kvinnor i framtidens idrott", varefter sägs "I en 
framtida idrottsrörelse måste kvinorna få en större plats. Både som aktiva och 
ledare. Projektet jämställd idrott har som uppgift att verka för att det blir 
verklighet" (s 5). Vid riksidrottsmötet 1985 debatterades idrottens 
verksamhetsinriktning 1986-89. Därvid beslöts, efter några debattinlägg att, 
som tillägg till styrelsens förslag om inriktning för idrottens arbete inom 
ungdoms-, motions- och tävlingsprogrammet, skriva in att i samtliga huvud
program, skall strävan vara att öka antalet kvinnor som ledare och aktiva 
(Protokoll vid riksidrottsmötet 1985-11-24-25, p 14.16). I petita för 1986/87 
anges vad som avses med jämställd idrott. "En fortsatt satsning på jämställd 
idrott, vilket innebär en prioritering av kvinnor, handikappade och invandrare i 
syfte att öka dessa gruppers deltande i idrottsrörelsen både som aktiva och som 
ledare" (s 5). Det handlar således om ett kvantitativt mål. 
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107 Detta framgår bl a av brev från ordförande i riksidrottsstyrelsen och dåvarande 
ordföranden i Arbetsgruppen för kvinnlig idrott, Karl Frithiofson, till RS-le-
damöterna, 1981-04-28 samt av brev från dåvarande ordföranden i Arbets
gruppen för jämställd idrott, Walter Rönmark, till ledamöterna i arbetsgruppen 
1985-04-12. 

108 Se t ex RF:s petita 1988/89, sii. 
109 Jfr s 61. 
110 Pålbrant, R. (1980). Se även kapitel 1. 
111 ibid. sill. 
112 SOU 1979:56. Steg på väg ... . Nationell handlingsplan för jämställdhet. 

Stockholm: Liber 
SOU 1978:38. Jämställdhet i arbetslivet. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna 
Förlaget, s 6. 

114 Wernersson, I. (1980). 
115 Brekke, L. & Haukaa, R. (1980). Se även kapitel 1. 
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Kapitel 4 

1 Jag bortser här från de s k kategoriförbunden, där medlemmen och inte spe
cialidrott utgör den organisatoriska basen. Jfr kapitel 2. 

2 Jfr kapitel 2. 
3 Den officiella benämningen på det ämne som i ungdomsskolan i dagligt tal 

kallats skolgymnastik var tidigare "Gymnastik, med lek och idrott". I dag 
heter ämnet "Idrott". 

4 I en licentiatavhandling i geografi har den frivilliga gymnastikens utveckling 
och spridning i kvantitativa och geografiska termer beskrivits. Där ges också 
några mindre notiser om kvinnogymnastikens tidiga historia. Se Karlsson, A. 
(1964). Den frivilliga gymnastikens utveckling och spridning i Sverige 1805-
1962 jämte prognos för åren 1970 och 1975. Stockholm: Stockholms 
universitet, Geografiska institutionen. 

5 Skolgymnastikens utveckling har beskrivits i Hedberg, G. (1970). Utveck
lingen av skolgymnastiken och gymnastiklärarutbildningen i Sverige 
(Pedagogiska monografier nr 1). Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska insti
tutionen. 

6 Delar av intervjustudien har utförts som specialarbete på idrottspedagoglinjen 
och finns presenterade i Karlsson, B. & Nilsén, C. (1987). Gymnastik - en 
tjejsport? En intervjustudie med några kvinnliga gymnastikledare 
(Specialarbete för Cl). Umeå universitet, Pedagogiska institutionen. 

7 Lindroth, J. (1974), s 98. 
8 ibid. 
9 ibid., s 100. 
10 ibid. 
11 ibid. 
12 ibid. 
13 ibid. 
14 Lindroth benämner detta "den bergersk-edströmska linjen". 
15 ibid. 
^ ibid., s 115. Jfr även kapitel 2. 
17 ibid. 
18 Holmström, A. (Red.). (1930). Svensk Gymnastik 1904-1929. Göteborg: 

Wezäta, s 51-52. 
19 Lindroth, J. 1974, s 117-118. 
20 Nordisk Familjeboks Sportlexikon. (1940), band III, sp 897-898. 
21 Holmström, A. (Red.). (1930), s 69. 
22 Thulin, J.G. (1930). Tillämpningen av PH Lings system i nutida svensk-

lingsk gymnastik. Tidskrift i gymnastik, (9), s 224. 
23 Westergren, E. (1954). Svenska Gymnastikförbundet 1904-1954. Gymna

stikledaren, (4). 
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24 Många har beskrivit och analyserat den lingska gymnastiken. För mina syften 
är det tillfyllest att ge en översiktlig beskrivning. Den baseras här på Lin
droth, J. (1974) och Hedberg, G. (1970). 

25 Hedberg, G. (1970). 
26 I samband med sitt 75-årsjubileum lät SvGF framställa en faksimilupplaga av 

P H Lings efterlämnade grundskrifter inom området gymnastik och fäktning. 
Ling P. H. (1978). Gymnastikens allmänna grunder. (Faksimilutgåva). 
Stockholm: Svenska Gymnastikförbundet. 

27 Hedberg, G. (1970). 
28 Holmström, A. (1939). Lings gymnastik i Lings eget land under seklet 1839-

1939. Riksföreningens för Gymnastikens Främjande Årsbok 1938. 
29 Ling, P H. 1776-1839. 1940. Riksföreningens för Gymnastikens Främjande 

Årsbok 1939, s 9. 
30 Holmström, A. (1939), s 54-55. 
31 ibid. 
32 1100-krönikan sägs sålunda i detta avseende: "Med den allmängiltighet som de 

ledande Lingska principerna numera tillerkänts, har följt, att de mer eller 
mindre accepterats så gott som överallt, där intresse för rationella kropps
övningar finnes. De Lingska principerna hava sålunda både internationaliserats 
och nationaliserats. Flertalet av de folk, som i sin fysiska fostran mer eller 
mindre använt sig av de grundläggande Lingska principerna vid utformande av 
sina nationella gymnastiksystem hava strävat efter att giva sina system en 
viss nationell särprägel, som dock ofta nog icke varit tillräcklig för att dölja 
systemets ursprung eller större eller mindre inslag av Lingsk karaktär. 
Härigenom hava de Lingska grundprinciperna vunnit en allmännare spridning 
än som varit möjligt, om den rent svenska tekniska utformingen, anpassad 
efter svenskt psyke och svenska förhållanden, överallt hade kommit till 
användning utan hänsynstagande till olika nationella faktorer", se P H Ling 
1776-1839. (1940), s 9. 

33 Thulin, J.G. (1930). s 217. 
34 ibid., s 219. 
35 ibid., s 218-219. 
36 Lindroth, J. (1974). 
37 Ling, P. H. (1978), s 145. 
38 Karlsson, A. (1964). 
39 Svalling, E. (1915). Kvinnogymnastiken och Hj. Lings betydelse för den-

samma. Tidskrift i gymnastik, (2). 
40 Svalling, E. (1919). Litteraturanmälan. Elli Björksten. Kvinnogymnastik. 

Förra delen. Tidskrift i gymnastik, (1), s 24). 
41 Karlsson, A. (1964). Det finns flera gemensamma drag i den svenska och fin

ska kvinnliga gymnastikens utveckling. Den kvinnliga förenings
gymnastikens utveckling i Finland kring sekelskiftet har beskrivits av Laine. 
Landets första kvinnliga gymnastikförening, Gymnastikföreningen för Frun
timmer i Helsingfors, bestod de första åren av en mindre grupp societetsflic-
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kor, men så småningom fick verksamheten också drag av emancipation. Laine 
hävdar att föreningsgymnastiken för många blev ett led till ett självständigt 
yrke. Hon visar också på motsättningarna mellan den manliga gymnastiken 
som hade tävlingsinslag, och den kvinnliga, som lutade sig mot "det svenska 
systemets grundprinciper". Med det senare skall förstås Linggymnastiken. Se 
Laine, L. (1982). Den kvinnliga föreningsgymnastikens utveckling i ljuset av 
Finska Kvinnors Gymnastikförbund - Suomen Naisten Voimisteluliitto 
(1896-1917). Liv och Spänst, (4). 
Nordisk Familjeboks sportlexikon (1940), band III, sp 1097. 
Björksten, E. (1918). Kvinnogymnastik. Förra delen. Helsingfors: Holger 
Schildts förlag, s 248. 
ibid. 
Dahlin, S. (1914). Intryck från Baltiska gymnastikfesten. Svenska Gymna
stikförbundets Årsbok 1914. Lund: Berlingska Boktryckeriet, s 58. 
Westergren, E. (1954), s 6. 
Holmberg, O. (1942). Elin Falk död. Tidskrift i gymnastik, (5), s 109. 
Maja Carlquist var ledare för den världsberömda flicktruppen "Sofiaflickorna" 
och brukar betraktas som banbrytare för svensk kvinnogymnastik - tillsam
mans med sina föregångare Elli Björksten och Elin Falk. Även hennes gym
nastik ifrågasattes av de rättrogna Linggymnastema. Annerstedt, C. (1983). 
Carlquist, M. (1937). Modern svensk skolgymnastik efter Elin Falks riktlin
jer. Riksföreningens för Gymnastiks Årsbok 1936, s 79. 
Björksten, E. (1918), s V. 
Holmberg, O. (1942), s 28. 
Karling, K. (1936), s 95-96. 
Holmberg, O. (1939). Den svenska gymnastikens utveckling. Stockholm: 
Bokförlaget Natur & Kultur, s 132. 
Karling, K. (1920). Några ord om kvinnogymnastiken - just nu. Svenskt 
Gymnastikblad, (10), s 76. 
ibid., s 96-97. 
S vailing, E. (1919), s 23. 
Högström, S. (1917). Några reflexioner med anledning av den Resmarkska 
avhandlingen.Tidskrift i gymnastik, (1-2), s 470. 
Adrian, G. (1920). Plastik och rytm inom kvinnogymnastiken. I Svenska 
Gymnastikförbundet 1904-1919. Uppsala: Edv. Berlings Boktryckeri AB, s 
102. 
Thulin, J.G. (1930). Några av den kroppskulturella gymnastikens framtids
uppgifter. I Holmström, A. (Red.), a.a. 
Sammanfattningen baseras främst på följande artiklar: Svenska 
Gymnastikförbundets Årsbok 1914. Protokoll från kongress; G-son Uggla, B. 
(1916). Gymnast eller idrottsman? Svenskt Gymnastikblad, (juli); Nerman, E. 
(1919). Gymnastikens betydelse för idrottsmännen. Svenskt Gymnastikblad, 
(8); "Gymnastik och idrott". (1919). Svenskt Gymnastikblad, (9); 
"Gymnastik och idrott". (1919). Svenskt Gymnastikblad, (11) samt Kreigs-

233 



man, W. (1920). "Gymnastik och idrott". I Svenska Gymnastikförbundet 
1904-1919. a.a. Detta sätt att definiera och kategorisera begreppen idrott res
pektive gymnastik bekräftas av en artikel av den legendariske långdistanslöpa-
ren Edvin Wide, författad år 1930 och publicerad år 1985. Wide tar i artikeln 
ställning för idrotten, men belyser samtidigt dess relation till gymnastiken. 
"Historiskt sett, kan alltså förhållandet idrott-gymnastik sammanfattas i orden: 
Svenska ungdomen hade tråkigt, även med gymnastik, idrotten kom, sågs och 
segrade, man kom också omsider underfund med att gymnastiken var någon
ting särdeles, såsom skåningen säger, för att uppnå fina resultat, och därför 
friar till gymnastiken, eftersom det sköna är det starka värt, och den sköna 
synes benägen att låta erövra sig. För att onödiga slitningar i det blivande äk
tenskapet skola undvikas, måste emellertid skillnaden mellan de bägge kon
trahenternas läggning framhållas redan från början. Gymnastiken är en kylig 
skönhet, medan idrotten är bara eld". Lindroth, J. (1985). Tankar kring gymn
astik och idrott. En artikel av Edvin Wide 1930 med inledning och kommen
tar. Idrott, historia och samhälle. Svenska Idrottshistoriska föreningens års
skrift, s 87. 

61 Grubb, G. (1920). Svenska Gymnastikförbundet 1904-1919. En kort historik. 
I Svenska Gymnastikförbundet 1904-1919. a.a., s 51. 

62 SvGF:s årsberättelse år 1920-21. 
63 SvGF:s årsberättelse år 1921-22. 
64 SvGF:s årsberättelse år 1926-27. 
65 SvGF:s årsberättelse år 1927-28, s 5. 
66 SvGF:s årsberättelse år 1931-32, s 6. 
67 Se Lindroth, J. (1987). Där beskrivs utförligt relationsproblemen mellan 

SvGF och RF. Lindroths slutkommentar är att RF:s relation till SvGF var 
det enda organisationsproblem RF inte lyckades lösa under mellankrigsperio-
den. 

68 Protokoll från Allmänt sektionsmöte 25/11 1906 par 6. 
69 Grubb, G. (1920), s 45. 
70 Protokoll från allmänt sektionsmöte 27/11 1908. 
71 Holmström, A. (1946). Tävlingar i gymnastik. Riksföreningens för Gymna

stikens Främjande Årsbok 1945, s 173-174. 
72 SvGF:s styrelseprotokoll 13/5 1910 par 9. 
73 Se även nedan Individuella tävlingar. 
74 SvGF:s styrelseprotokoll 13/5 1910 par 9. 
75 SvGF:s styrelseprotokoll 25/10 1910 par 1, styrelseprotokoll 17/4 1911 par 

2, extra sektionsmöte 28/5 1911 par 6, styrelseprotokoll 19/4 1912 par 3. 
76 SvGF:s styrelseprotokoll 19/4 1912 par 3. 
77 G:son Uggla, G. (1912). Olympiska spelen i Stockholm 1912. Stockholm: 

Svenska Bokförlaget. 
78 Protokoll AU 15/8 1919 par 6. 
79 Holmström, A. (1930), s 100. 

234 



80 Holmström, A. (1937). Gymnastisk årsrevy. Riksföreningen för Gymna
stikens Främjande. Årsbok 1936. Göteborg: Wezäta. 

81 Holmström, A. (1946), s 175. 
82 Idrottsboken (1953), (1957) och (1961 ). Stockholm: Svenska Sportförlaget. 
83 Andersson, L. SvGF:s kansli (personlig kommunikation 1988-01-13). 
84 Protokoll vid ungdomskommitténs sammanträde 1966-01-03, par 3 samt 

SvGF:s verksamhetsberättelse 1965-66. 
85 SvGF:s verksamhetsberättelse 1979-81. 
^ Svenska Gymnastikförbundet. (1980). Bestämmelser för trupptävlingar 

arrangerade av SvGF:s ungdomskommitté. Farsta 
87 Se även s 102. 
88 SvGF:s styrelseprotokoll 30/3 1910 par 4. 
89 Årsberättelse 1937-38, s 10. 
90 SvGF:s årsberättelse är 1935-36, s 8 och SvGF:s årsberättelse år 1937-38, s 

10. 
91 Den sista SM-tävlingen i gren- och mellanhopp. (1949). Gymnastikledaren, 

(1). 
92 SvGF:s styrelseprotokoll 13/5 1910 par 9. 
93 Handlingar till årsmötet 19/11 1944. "Tävlingskommitténs förslag om upp

tagande av tävlingar i den frivilliga gymnastiken" samt årsmötesprotokoll 
19/11 1944 par 31 ur SvGF. Protokoll 1/7 -44 - 30/6 -45; Näsmark, A-L. 
(1945). Kvinnlig tävlingsgymnastik slår igenom! Dundersuccé! Gymnastik
ledaren, (1), s 13; Holmström, A. (1946), s 184. 

94 Handlingar till styrelsesammanträde 1/5 1944 "Principdiskussion angående 
tävlingsgymnastik" samt styrelseprotokoll 1944-05-01 par 4. 

95 ibid. 
96 Protokoll vid årsmötet 19/11 1944 par 31. 
97 Handlingar till årsmötet 19/11 1944 "Tävlingskommitténs förslag om upp

tagande av tävlingar i den frivilliga gymnastiken" samt årsmötesprotokoll 
19/11 1944 par 31. 

98 Holmström, A. (1946), s 188. 
99 Styrelsen uppdrog åt sin tävlingskommitté att yttra sig över skrivelserna. 

Skrivelserna och tävlingskommitténs yttrande publicerades i Gymnastik
ledaren. (1946). (6), s 13 resp. (10), s 18. 

100 Holmström, A. (1946), s 189. 
101 Se även tävlingskommitténs yttrande i Gymnastikledaren. (1946). (10). 
*®2 Holm ström, A. (1946). 
103 ibid., s 189. 
104 Näsmark, A-L. (1945). 
105 Näsmark, A-L. (1946). En svensk triumf. Gymnastikledaren, (11), s 8. Som 

ersättning för redskapet barr beslöts medtaga obligatoriska övningar i ringar -
något som ansågs kunna accepteras av svenska gymnaster. 

^ Den svenska damtruppen och William Thoresson belade båda l:a resp. 2:a 
plats vid OS 1952 resp. 1956. Idrottsboken (1953) och (1957). 

235 



107 Se t ex Sjölin, K.E. (1954). Våra gymnaster gjorde väl ifrån sig. Gymnastik
ledaren, (5) och Lindbo, P. (1963). 1963 års EM för herrar skänkte inte Sve
rige några större framgångar. Gymnastikledaren, (5). 

108 örner, M. (1977). Idrottsboken 1977 och Berg, U. (1976). Explosionsartad 
utveckling av damgymnastiken. Gymnastikledaren, (7). 

109 Berg, U. (1966). Flickorna höll måttet trots allt. Gymnastikledaren, (7), s 13; 
Lundquist, M. et al. (1971). Kommentarer kring ett VM. Gymnastikledaren, 
(2), s 19; Berg, U. & Andersson, L. (1972). Gymnastik på toppnivå. Ar
tisteri i hög klass. Gymnastikledaren, (6), s 4 samt Berg, U. (1979). World 
Cup -79 var det bästa jag sett. Otroliga prestationer. Gymnastikledaren, (6), s 
9. 

110 Årsmötesprotokoll 22/11 1953 par 17. 
111 Andersson, L. (Personlig kommunikation 1988-01-13). 
112 En sådan regelfråga gällde t ex slopandet av begreppet "risk" som grund för 

domarpoäng, som antogs vid Internationella Gymnastikförbundets kongress 
1982 efter en motion från de nordiska länderna. 

113 Green, T. Generalsekreterare i SvGF. (Personlig kommunikation 1987-11-
27). 

114 En av de första artiklarna där detta uppmärksammades har skrivits av en sport
journalist med anledning av SvGF:s 50-årsjubileum, se Örner, M. (1954). 50-
årsjubileum i dagarna tre. Gymnastikledaren, (8). I en notis från 1966 förvånas 
man över att en 15-årig flicka blivit sovjetisk mästarinna. Någon oro inger 
dock inte detta notisförfattaren utan snarare synes detta faktum kunna inspirera 
svenska ungdomar, se Tronskifte (1966). Gymnastikledaren, (1). I samband 
med den internationella kongressen 1967 diskuterades den ständigt sjunkande 
åldern, dock utan att föranleda någon åtgärd. De svenska ombudens 
parantetiska kommentar var att frågan börjar bli högaktuell i Sverige och 
borde tas upp till diskussion, se Berg, U. & Thoresson, K. (1967). Är det rätt 
att låta juniorer tävla bland seniorerna? Gymnastikledaren, (6). I samband med 
utarbetandet av en långsiktig plan för tävlingsgymnastik och ett särskilt 
kvinnligt E-projekt åren 1973-74 beslöts om en longitudinell studie bestående 
av de kvinnliga gymnasterna för att kunna kartlägga eventuella ryggskador, se 
Berg, U. (1974). Reflektioner kring kvinnliga E-projekt. Gymnastikledaren, 
(7) och Spykman, K. (1979). Gymnastikledaren, (4-5). Även senare har några 
medicinska studier gjorts i samarbete med SvGF för att kartlägga ev. medi
cinska biverkningar av den hårda och moderna kvinnliga tävlingsgymnastiken, 
se t ex Wredmark, T. (1983). Kvinnlig elitgymnastik - ryggbesvär? Gymnas
tikledaren, (3), s 25 och Wredmark, T. (1983). Kvinnlig elitgymnastik och 
bantning. Gymnastikledaren, (3), s 31. Beslutet om bildandet av medicinska 
kommittén framgår av verksamhetsberättelse 1981-1983. 

115 Berg, U. (1983). Några tankar kring "Tidig specialisering inom idrotten". 
Gymnastikledaren, (4). 

116 Green, T. (Personlig kommunikation 1987-11-27). Jfr även ovan. 

236 



117 Ljunggren, S. (Personlig kommunikation 1987-12-07). Jfr ovan avsnittet om 
trupptävlingar. 

118 Trygge, H. (1967). Vad är Modern Gymnastik? VM går i höst i Köpenhamn. 
Gymnastikledaren, (6) och Ljunggren, S. (1967). En inspirationskälla om den 
dirigeras rätt. Gymnastikledaren, (8). 

119 SvGFrs verksamhetsberättelse .1968/69 i Gymnastikledaren. (1969), (7). Det 
första riksmästerskapet arrangerades år 1970. Inbjudan till RM i Gymnastique 
Moderne. (1970). Gymnastikledaren, (2). 

120 Green, T. (Personlig kommunikation 1987-11-27). 
121 ibid. 
122 ibid., s 173. Här kan för övrigt dras vissa paralleller med den nutida Gymna

stikens Oskar. 
123 Svenska Gymnastikförbundets årsbok 1914. Ett resonemang, ur Festskrift 

s 35-37. 
124 ibid., s 35-37. 
125 ibid., s 37. 
126 Kihlmark, O. (1988). Gymnaestradan - vad är det? Idrott, historia och sam

hälle. Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift. 
127 Riksföreningen för Gymnastikens Främjande. Årsbok 1940. Boken om Ling-

iaden. 
128 Riksföreningen för Gymnastikens Främjande. Årsbok 1950. Boken om den 

andra Lingiaden samt Meddelande från Svenska Gymnastikförbundet febr 1950 
(stencil), återfinns i den bundna versionen av Gymnastikledaren 1949-51 i 
SvGF:s arkiv på kansliet i Idrottens Hus. Ekonomiskt var inte frågan avklarad 
förrän 1964, då slutamortering gjordes på det lån som RF beviljat. SvGF:s 
årsberättelse 1964-65. Som tidigare nämnts medförde detta bakslag att rela
tionen mellan SvGF och RF förändrades och förbättrades. Se avsnittet ovan 
om Förhållandet till Riksidrottsförbundet. 

129 Kihlmark, O. (1988). 
130 Rydeii, s. (1956). Gymnastikspelen - en sportslig succé. Gymnastikledaren, 

(5). 
131 Green, T. (Personlig kommunikation 1987-11-27). 
132 Holmström, A. (1946), s 182. 
133 Grubb, G. (1920), s 48. 
134 Holmström, A. (1935). Från 8000 -11 000 medlemmar på 15 år. Riksföre-

ningen för Gymnastikens Främjande. Årsbok 1934, s 27. 
135 Westergren, E. (1954), s 5. Se även ovan avsnittet "Kvinnogymnastiken 

växer fram och tar form". 
136 ibid., s 5. Westergren uppger att han citerar "den digra officiella redo

visningen". 
137 Se avsnittet "Kvinnogymnastiken växer fram och tar form". 
138 Nomisk Familjebok. (1930), band 12, spalt 270 och Grubb, G. (1920). 
139 Nordisk familjeboks sportlexikon. (1940), band 6, spalt 617. 
140 Grubb, G. (1920). 

237 



141 Vid årsmötet 27/2 1920 beslöt S.A.G.A. att ansluta sig till Stockholms 
Gymnastikförbund, som bildats år 1919, se S.A.G.Ars verksamhetsberättelse 
1920 i Stockholms Gymnastikblad. (1921), (3). Redan 1914 fördes diskus
sioner mellan företrädare för S.A.G.A. och SvGF om anslutning, där "SvGF:s 
representanter förordade anslutning medan de allmänna avdelningarnas tales
män ansågo lämpligt att var och en behölle sin fulla självständighet, men en 
att samarbete etablerades", se Gymnastiskt samarbete. (1914). Gymnastikblad 
utgivet av Stockholms Allmänna Gymnastikavdelningar, (december), s 1. 

142 Holmström, A. (1930), s 58. 
143 SvGF:s årsberättelse 1934, s 31. 
144 Grubb, G. (1920), s 50. 
145 Westergren, E. (1954). 
146 Det hävdas också i Karlsson, A. (1964). 
147 Holmström, A. (1940). Väldig plan för en folkspänstpropaganda i höst. Tid

skrift i gymnastik, (6). SvGF:s årsberättelse år 1939-40, s 13. 
148 Holmström, A. (1940), s 126. 
149 Holmström, A. (1942). Friskt Folk - den frivilliga gymnastikens nya stora 

initiativ. Tidskrift i gymnastik, (1), s 20. 
150 SvGFis årsberättelse 1937, s 112. 
151 Holmström, A. (1930), s 90. 
152 Semesterläger för industriarbeterskor. (1934). Tidskrift i gymnastik, (3), s 60. 
153 Detta framgår bl a av innehållet i förbundets tidskrift, som vid denna tid do

minerades av artiklar om tävlingsgymnastik och Lingiaden. 
154 Handlingar till årsmötet 23/11 1947, s 36. 
*55 Årsmötesreferat återfinns i Gymnastikledaren. (1947). (12), s 7. 
156 Protokoll vid årsmöte 1950/51. Vid årsmötet 1950-11-19 tillsattes en kom

mitté med uppgift att utreda vad som kunde göras för att stimulera den brett 
lagda gymnastiken. Syftet var bl a att öka allmänhetens intresse för gymnas
tik och att "speciellt beträffande den manliga gymnastiken undersöka dess nu
varande läge och utvecklingsmöjligheter såväl från gymnastiskt-teknisk syn
punkt som från organisatoriskt-administrativ". (Ur handlingar till årsmötet 
1950-11-19, s 7 samt årsmötesprotokoll 1950-11-19 par 22). Av utredningens 
slutord framgår att kommittén inte ansett sig kunna svara på frågan om orsa
ken till den manliga gymnastikens tillbakagång. Det pekades dock på behovet 
av enkla, okomplicerade dagövningar liksom på behovet av ledare, som kunde 
leda enkel motionsgymnastik. Avslutningsvis sägs också att man inte får stå 
främmande inför tanken på att i den manliga gymnastiken prova 
"nymodigheter" som musik och handredskap. I utredningen lades också förslag 
om att husmödrarnas speciella behov skulle tillgodoses vid organiserandet av 
gymnastiken ute i distrikten (SvGF:s kommitté för den folkliga gymnastiken 
- utredning och förslag till förbundsmötet 1951. Ur handlingar till årsmötet). 

157 1949 årS Lingiad dokumenterades i Riksföreningens för Gymnastikens Främj
ande. Årsbok 1950. Boken om den andra Lingiaden. I recensionen av boken i 
förbundets tidskrift sägs bl a "... artiklarna visade att den kvinnliga gymnasti

238 



ken gått fram med stormsteg mot idealet, nämligen musikalisk rytm och ut
trycksfullhet, och att den manliga gymnastiken mer eller mindre stod och 
stampade på stället", Hagberg, B. (1951). Lingiadboken. (Recension av Riks
föreningens för Gymnastikens Främjande. Årsbok 1950. Boken om den andra 
Lingiaden). Gymnastikledaren, (1), s 4-5. 
Herrström, E. (1949). Uppvisningsgymnastik. Gymnastikledaren, (2), s 4. 

^ Sommaren 1955 genomfördes för första gången en ledarkurs gemensam för 
manliga och kvinnliga motionsgymnastikledare. Syftet med kursen var att 
deltagarna skulle lära sig grunderna för användning av grammofonmusik. Det 
påpekades särskilt i inbjudan att "det säger sig kanske självt att huvudvikten 
alltså inte är lagd på de gymnastiska övningarna". Gymnastikledaren. ("1955). 
Presentation av sommarens kurser, (2), s 29. 

160 Debattinlägg. Den som kan spela piano till gymnastik har företräde. (1958). 
Gymnastikledaren, (4) och Holmberg, O. & Hylin, B. (1958). Diskussions
svar: Gymnastik - musik Gymnastikledaren, (4), s 103-105. 

161 T ex Gymnastiken i maskinsamhället 1955/56. Ansvar och nykterhet 1955/56 
och Rikskampanjen 4M (=människan, maskinen, miljön och motionen) 
1962/63. Detta framgår av verksamhetsberättelserna för respektive år. 

162 I Gymnastikledaren kommenterades TV-programmet (och dess efterföljare) vid 
många tillfällen. Se t ex Motionsåret (1964). Gymnastikledaren, 1964-65, (4), 
s 93, där signaturen O K talar om "anstormning" till följd av TV-serien eller 
Motionskonferens: 100 kvinnliga ledare motsvaras av bara 20 manliga. 
(1967). Gymnastikledaren, (4), s 7, där det sägs att alla kvinnliga ledare fått en 
"våldsam anslutning". 

163 SvGF:s generalsekreterare kommenterar TV-programmet i två ledare i förbun
dets tidning, där denna skepsis framskymtar. Kihlmark, O. (1963). "Träna med 
TV". Gymnastikledaren, (8) och Kihlmark, O. (1964). Slutspurt på TV-pro-
pagandan. Gymnastikledaren, (1). 

164 Kursprogrammen presenterades i början av respektive år i Gymnastikledaren. 
165 Bergérus, H. (1947). Referat från Finlands festspel. Gymnastikledaren, (6-7), s 

20. 
166 Rydell, K-A. (1971). Ronnebyspelen i Gymnastik. En explosion i strålande 

sommarsol. Gymnastikledaren, (1). 
167 Böljar övningsförrådet tryta? (1972). Gymnastikledaren, (7). 
168 Sommarens ledarkurser. (1972). Gymnastikledaren, (1). 
169 Detta framgår av kursprogrammen för respektive år i Gymnastikledaren. Se 

även nedan ang. trendgymnastik. 
170 Jfr nedan "Några kvinnliga gymnastikledares idrottsuppfattning och kvinno

syn". 
171 Myrenberg, K. (1978). Debatt på gång. Kim frågar - Sylvia svarar. Motion på 

mannens villkor. Gymnastikledaren, (10); Herrlin, S. (1981). Jympa - en 
produkt i tiden. Gymnastikledaren, (7) samt Holm, M-L. (1984). Friskis & 
Svettis. 80-talets föreningskomet. Här bjuds gympa för kropp och själ. 
Svensk Gymnastik, (1-2). 

239 



172 Se t ex Thorson, G. (1979). Motion på vems villkor. Gymnastikledaren, (1); 
Kihlmark, O. (1982). Unga, friska tag! Gymnastikledaren, (4); Myhrenberg, 
K. (1978) samt Myhrenberg, M. (1979). Motion på vems villkor? Till 
Gugge. Gymnastikledaren, (1). 

173 Myhrenberg, K. (1978). 
174 Herrlin, S. (1981). a.a. och Holm, M-L. (1984). 
175 Uppgiften baseras på debattinlägg av SvGF:s ordförande vid Riksidrottsmötet 

1987-11-27-29. Friskis & Svettis-föreningar ansökte och beviljades senare 
inträde i Svenska Friidrottsförbundet. Vissa av föreningarna kvarstår dock som 
medlemmar i SvGF. 

176 Granberg, L. SvGFrs kansli. (Personlig kommunikation 1988-01-13). 
177 Karlsson, A. (1964). 
178 Se t ex Löfstrand, E. (1953). Vad är husmorsgymnastik? Gymnastikledaren, 

(2), s 17: "Husmorsgymnastikens övningar skall vara sammanställda så att 
vilken frisk husmor eller kvinna som helst skall kunna deltaga i övningarna 
utan att tidigare ha deltagit i någon gymnastik.... Någon fordran på prestation 
och precision får absolut icke ställas på husmorsgymnasterna. Dagövningar 
med karaktär av truppmärkesövningar med redskap hör hemma i motions
gymnastiken". Löfstrand, E. (1966). Vad är husmorsgymnastik? Gymnas
tikledaren, (6), s 31: "Husmorsgymnastik är en modifierad form av motions
gymnastik. ... Hursmorsgymnastiken skall passa både yngre och äldre". 

179 Årsmötesprotokoll 1945-11-18, par 15. 
180 Karlsson, A. (1964). 
181 SvGF:s verksamhetsberättelse 1950/51 i Gymnastikledaren. (1951), (7). 
182 Det hävdas dels av företrädare för Gymnastikförbundet. Kihlmark, O. (1956). 

Husmorsgymnastiken - en viktig gren av den frivilliga gymnastiken. Gymna
stikledaren, (2), dels i en studie av husmorsgymnastikens utveckling och 
spridning i Karlsson, A. (1964). 

183 Protokoll vid Motionskommitténs sammanträde 1977-10-03, par 6. 
184 Kursprogrammet för 1978 i Gymnastikledaren. (1977). (10) och Olsén, M. 

(1978). Husmorsgymnastik än en gång. Gymnastikledaren, (2). 
185 Löfstrand, E. (1962). Ny film om husmorsgymnastiken. Gymnastikledaren, 

(6). 
186 Det hävdades t ex i Löfstrand, E. (1965), där kamratskap deltagarna emellan 

betonas och av signaturen L M i En husmorsgymnast har ordet. (1955). 
Gymnastikledaren,(l). Där beskrivs gymnastiken som "veckans roliga halv
timme". 

187 Karlsson, A. (1964). 
188 Kihlmark, O. (1956). 
189 Löfstrand, E. (1965). SvGF 1904-1964. Husmorsgymnastiken 1942-1964. 

Gymnastikledaren, (1). 
190 Se t ex Cedervall, G. & Liljeqvist, I. (1972). Debatt om Husmorsgymnasti

ken: Varför skall den "förnyas" och varför ett nytt namn? Gymnastikledaren, 
(4); Thorson, G. (1972). Ett debattinlägg: Husmorsgymnastik -
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motionsgymnastik. Gymnastikledaren, (7); Thorson, G. (1977). Vad kom
mer att hända med husmorsgymnastiken? Gymnastikledaren, (2) och Ell-
ström, E. (1978). Kvinnlig motionsgymnastik är det Husmorsgymnastik? 
Gymnastikledaren, (2). 

191 I kursprogrammet för 1978 års ledarutbildning benämndes de tidigare kurserna 
för ledare av husmorsgymnastiken "Kvinnlig motion, H \ och H 2". H stod 
för husmorsgymnastik. Året därpå slopades tillägget och det hette endast 
kvinnliga motionsledarkurser. Något officiellt beslut att avskaffa 
husmorsgymnastiken togs dock aldrig. Kihlmark, O. Dåvarande 
generalsekreterare i SvGF. (Personlig kommunikation 1989-01-08). 

192 Från år 1984 finns statistiska uppgifter även för småbarns- och persionärs-
gymnastik. Dessa uppgifter har jag ej tagit med här. 

193 Tabellen nedan visar utvecklingen även beträffande olika åldersgrupper. 

Tabell. Antal kvinnliga och manliga gymnaster, fördelade på vuxna respektive unga, åren 1920-
1987. 

År Gymnaster 

Kvinnor Män 
Vuxna Unga Vuxna Unga 

1920 2.588 2.462 6.494 3.171 
1924 6.427 2.5601 9.261 3.0471 

1929 13.672 3.1052 19.785 3.6342 

1934 28.029 4.576 37.263 4.566 
1939 32.891 4.461 46.033 5.627 
1944 51.055 8.339 49.417 9.778 
1949 48.365 13.921 36.362 9.868 
1954 52.227 28.435 31.497 13.323 
1959 71.547 42.483 32.356 18.482 
1964 118.859 38.932 41.163 18.404 
1969 180.902 44.946 45.329 15.382 
1971 183.512 67.5733 41.645 19.4283 

1974 179.059 90.657 36.725 19.801 
1979 166.267 95.783 32.328 12.596 
1981 156.189 99.484 28.724 13.707 
1983 171.781 114.233 30.671 17.509 
1984 193.044 120.3594 32.852 19.1144 

1985 189.595 115.614 33.689 20.542 
1986 153.840 95.921 28.877 18.591 
1987 140.550 79.591 30.745 17.982 

1 <19 år 
2 <17 år 
3 <26 år 
4 7-25 år 
Källa: SvGF:s statistiska uppgifter (1920-1934); SvGF:s årsberättelse (1939); Gymnastikkalenda-
rium (1944-1949); SvGF:s årsberättelser och statistiska uppgifter (1954-1969); SvGF:s verksam
hetsberättelser (1974-1985); SvGF:s statistiska uppgifter (1986-1987). 
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194 I Karlsson, A. (1964) försöker författaren förklara uppgången under 1920 och 
1930-talen samt stagnationen under 40-talet. Förändringarna på arbetsmarkna
den med 8-timmarsdagen liksom den ökande tillgången på ledare, lokaler och 
inte minst ekonomiska anslag är en del av förklaringen till uppgången i städ
erna. Spridningen i de mindre tätorterna och på landsbygden förklarar han bl a 
med samarbetet med andra organisationer, som underlättade propagandan och 
ledarrekryteringen och medförde bättre tillgång på lokaler. Kriget och bered
skapstiden förorsakade ett brott i denna uppåtgående trend. 

195 Se t ex årsberättelsen 1954/55 i Gymnastikledaren. (1955), (7) och Stenkvist, 
A. (1951). Gymnastikledaren, (3). 

19^ Pojkår 1981-1984. (1981). Gymnastikledaren, (5). 
197 Jfr avsnittet ovan om Husmorsgymnastiken. 
198 Lundin, S. (1984). Glatt besked på förbundsmötet. 30.000 nya gymnaster på 

knappt ett år. Gymnastikledaren, (1-2). 
199 Green, T. 1987-11-27; Granberg, L. 1988-01-12 samt Karlström, Å. 1988-01-

25 på förbundskansliet.(Personlig kommunikation). 
200 Granström, P-O. & Olofsson, E. (1984 a). 
201 I tabellen nedan visas utvecklingen inom några distrikt samt ges möjligheter 

till jämförelser. De distrikt som används som exempel har jag valt ut på 
grundval av följande kriterier: Hälsingland - det distrikt som först fick kvinn
lig majoritet i styrelsen och 1984 hade störst andel kvinnliga styrelsele
damöter; Stockholm - det distrikt som har den minsta andelen kvinnor i sin 
styrelse; Södermanland - det näst minsta distriktet vad avser andelen kvinnliga 
styrelseledamöter. Distriktet har under hela perioden haft liten andel kvinnor; 
Västerbotten - förutom att vara författarens hemdistrikt har distriktet under 
hela den studerade perioden haft en hög andel kvinnliga styrelseledamöter; 
Västmanland - det enda distrikt som under 1970-talet helt saknade kvinnliga 
styrelseledamöter. 

Tabell. Andelen kvinnliga ledamöter i några av gymnastikdistriktsförbundens styrelser, åren 
1920-1984. Procent. 

År Hal Hälsing Väster Stock Söderman Västman
land land botten holm land land 

1939 10 30 27 18 11 19 
1944 24 20 45 18 17 23 
1949 24 30 31 19 22 16 
1959 32 50 44 10 31 27 
1964 38 64 56 18 31 14 
1969 73 70 44 35 43 14 
1974 80 82 56 33 27 0 
1979 73 82 67 50 36 0 
1984 73 82 78 31 36 40 

Källa: SvGF:s årsberättelse (1939); Gymnastikkalendern (1944-1949); SvGF:s adressförteckning 
(1959-1984). 
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202 Gymnastikens ledarutbildning skiljer sig något från övriga specialförbunds. 
De flesta gymnastikledare deltar årligen i ledarutbildning, för att antingen lära 
sig nya motionsprogram eller inspireras att själva utveckla nya program. 

203 Den första kursen för utbildning av kvinnor till gymnastikdirektörer vid GCI 
genomfördes år 1864. Motivet till inrättandet av en kvinnlig kurs var att "det 
blivit ett allt starkare krav på gymnastik för kvinnlig ungdom och det härav 
framkallade behovet av lärarinnor". Drakenberg, S. et al. (1913). Kungl. 
Gymnastiska Centralinstitutets Historia 1813-1913. Stockholm: Kungl. 
Boktryckeriet. P A Norstedt & Söner, s 250. 

204 Hur innebörden och användandet av begreppet husmor förändrats under 1900-
talet beskrivs väl i Gisselberg, M. (1985). Att stå vid spisen och föda barn. 
Om hushållsarbete som kvinnoarbete (Research Reports no 87). Umeå: Umeå 
universitet, Sociologiska institutionen. 

205 Jfr kapitel 3. 
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Kapitel 5 

1 Morris, D. (1981). Fotbollsfolket. Stockholm: P.A. Norstedt & Söners för
lag, s 7. 

2 Beslutet togs av det s k Representantskapet 1972-11-10, par 6 efter förslag 
från styrelsen i enlighet med dess beslut 1972-09-02, par 79 och formulerades: 
"Representantskapet beslutar enhälligt, att damfotbollen skall betraktas som 
en del av fotbollsverksamheten och integreras i samtliga SvFF:s organisa-
tionsled". 

3 Jfr Lindroth, J. (1987), s 11. Där ger författaren inledningsvis en bild av det 
idrottshistoriska forskningsläget generellt och säger specifikt beträffande fot
bollens historia, att den för svenskt vidkommande är helt outforskad. 

4 Sportlexikonet utgör också källa för delar av den refererade litteraturen. 
5 Se mer därom under rubriken Kvantitativ utveckling åren 1970-1987. 
6 Delar av intervjustudien har utförts som specialarbete på idrottspedagoglinjen 

och finns presenterad i Anderberg, C., Furberg, B-G. & Norgren, G. (1987). 
Kvinnliga ledares syn på fotboll (Specialarbete för Cl). Umeå: Umeå Univer
sitet, Pedagogiska institutionen. 

7 Elias, N. (1986). Uppkomsten av sporten som sociologiskt problem. I N. 
Elias & E. Dunning (Red.), Från riddar spel till fotbollscup. Sport i sociolo
gisk belysning. Stockholm: Atlantis. 

8 Morris, D. (1981). 
9 Beskrivningen nedan baseras på Elias, N. & Dunning, E. (Red.). (1986); 

Hopf, W. (Hrsg). (1979). Fussball. Soziologie und Socialgeschichte einer 
populären Sportart. Bensheim: Päd-Extra-Buchverlag; Mc Intosh, P.C. 
(1969). Idrotten och samhället. Stockholm: PAN/Norstedts; Walvin, J. 
(1975). The People's Game. London: Allen Lane samt Nordisk Familjeboks 
Sportlexikon. (1940). 

10 Med det senare avser jag den professionalism som inleddes redan före sekel
skiftet. 

11 I USA kom begreppet "Football" att succesivt avse en speciell form av fot
bollsspel, som har vissa drag gemensamma med rugby. Där benämns 
Associationsfotbollen soccer. I Sydamerika står dock "fotboll" för samma spel 
som i Sverige. 

12 ibid. s 11. 
13 Mc Intosh, P.C. (1969). I Hopf, W. (1979) hävdas att fotbollens införande i 

landet bl. a. handlade om disciplinering av ynglingar. 
14 Elias, N. & Dunning, E. (1986). Dynamiken hos sportgrupper med tyngd

punkten lagd på fotbollsgrupper. IN. Elias & E. Dunning (Red.). a.a. 
15 Elias & Dunnings beskrivning i detta avseende styrks av uppgifter i Nordisk 

familjeboks sportlexikon. 
16 Dunning, E. (1986). Åskådarvåld. Sociologiska notiser kring ett till synes 

nytt problem. I N. Elias & E. Dunning (Red.). a.a. 
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17 Walvin, J. (1979), s 56. 
18 Betr. professionalismen se bl.a. Hopf, W. (1979); Me Intosh, P.C. (1969) 

samt Nordisk Familjeboks sportlexikon. 
19 Beskrivningen nedan baseras, förutom på angivna källor och Nordisk 

Familjeboks Sportlexikon på Brunnberg, H. (1976); Kihlberg, M. (1983). 
Idrottshistoria. Hur olika sporter uppstod och utvecklades. Göteborg: Zinder-
mans samt Nordström, G.Z., Nordström, M. och Nordström, J. (1981). Fot
boll är vårt spel. Laget, publiken, dramatiken och massmedia. Gävle: Bok
förlaget Cikada AB. 

20 Pärk är en av de s.k. gotländska idrotterna och är ett 7-mannalagspel, där lagen 
omväxlande är ute- och innelag. Bollen är ca 10 cm i diameter och får både 
slås med handen och sparkas. Nordisk Familjeboks Sportlexikon. (1940). 

21 Jerneryd, R. (1981). Hur idrotten kom till stan. Göteborgs Idrottshistoria 
1800-1950 (Göteborgs Hembygdsförbunds skriftserie XV-1981). Göteborg: 
Bergendahls Boktryckeri. 

22 Jönsson, Å. (1987). Så kom fotbollen till Malmö. Ett bidrag till det moderna 
fotbollsspelets uppkomst i Sverige. Idrott, historia coh samhälle. Svenska 
Idrottshistoriska föreningens årsskrift. 

23 Nordisk Familjeboks Sportlexikon. (1940). 
24 Jfr kapitel 2. 
25 Balck, V. (1886). Illustrerad Idrottsbok. Stockholm: Gernandts Boktryckeri 

Aktiebolag. 
26 ibid., s 125. 
27 ibid., s 124. 
28 Jfr kapitel 4. 
29 Eklöw, R. (1984). Fotbollförbundet eller Bollspelsförbundet - det var frågan? I 

T. Glanell (Red.), 80 år med Svensk Fotboll. Stockholm: Strömbergs 
Idrottsböcker respektive Lindroth, J. (1974) och Nordisk Familjeboks Sport
lexikon. (1940). 

30 Nordisk Familjeboks Sportlexikon benämner fotboll "den svenska national-
idrotten framför alla andra" (del 3, sp 146). Patriksson har i sin avhandling 
valt fotboll som den svenska "nationalidrotten" vid sitt deltagande i en 
komperativ studie av barns involvering i idrott, med hänvisning till att fotboll 
har flest licensierade utövare och störst antal åskådare, se Patriksson, G. 
(1979). De under senare år sjunkande åskådarsiffrorna har föranlett mycken dis
kussion inom fotbollförbundet och klubbarna. Fotbollens ledande ställning 
när det gäller totala antalet åskådare är dock fortfarande odiskutabel. 

31 Eklöw, R. (1984) och Nordisk Familjeboks Sportlexikon. (1940). 
32 Nordisk Familjeboks Sportlexikon. (1940). 
^ Johansson, M. (1986). 
34 Den nya regeln innebar att en spelare för att ej vara offside endast behövde ha 

två (mot tidigare tre) motspelare mellan sig och motståndarens mållinje. I 
Sportlexikonet sägs att regeländringen revolutionerade spelet, så att det blev 
snabbare och rörligare och påverkade lagtaktiken. Även i Elias & Dunning. 
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(1986) framhålls den nya bestämmelsen beträffande offside som betydelsefull 
för spänningen i spelet. 

^ Boiling, B. (1984). Fotboll förr och nu. En studie av fotbollens spelstilar ge
nom tiderna (Rapport i ämnet idrott 1/1 1984). Stockholm: Gymnastik- och 
idrottshögskolan, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, s 84. 

36 Nordisk Familjeboks Sportlexikon. (1940), del 3 sp 191-192. 
37 Kihlberg, M. (1983), s 170. 
38 Nordström, G.Z. (1981), s 135. 
39 Morris, D. (1981), s 316. 
^ E. Andersson (personlig kommunikation, 1988-11-01). Ebba Andersson var 

en av två svägerskor som var inititativtagarna till att ett damlag bildades. 
41 Protokoll vid styrelsesammanträde 1970-03-06, par 237 och par. 241. 
42 Uppgifterna har lämnats av dåvarande bitr. generalsekreteraren i SvFF Arne 

Ahlström, som ansvarade för utvecklings- och utbildningsfrågor och därmed 
hade uppdrag att handlägga denna fråga. (Personlig kommunikation, 1988-11-
02). Protokollen från den handläggande Utbildningskommittéen är förkomna. 

45 ibid. 
44 Protokoll vid Representantskapsmöte 1970-11-13, par 13. Beträffande sam

mansättningen av Representantskapet se även nedan. 
45 Svenska Fotbollförbundets årsberättelse 1970. 
46 Protokoll vid styrelsesammanträde 1971-10-15, par 108.4. 
47 ibid. och styrelsesammanträde 1971-10-28, par 129.3. 
48 Kommitténs förslag presenterades skriftligen i augusti 1972 i Svenska Fot

bollförbundet. (1972). Damfotbollen i Sverige. Solna. 
49 I detta avsnitt refereras fortsättningsvis i flera fall till utredningen. 
50 Beslut om tillsättande av en projektgrupp för damfotbollsfrågor togs av 

styrelsen 1979-11-26, par 138.1. Direktiv antogs vid påföljande styrelsesam
manträde 1980-01-24, par 175.1. Då utsågs också de åtta ledamöterna i 
gruppen, varav tre var kvinnor. Utredningens förslag presenterades i Svenska 
Fotbollsförbundet. (1982). Svensk damfotboll igår och under 1980-talet 
(Rapport från Projektgrupp Damfotboll). Solna. 

51 Regeringens beslut var att behållningen av tipsomgången 1979-11-10 till 
hälften skulle tillfalla SvFF och till den andra hälften till Riksidrottsförbundet 
för att användas till studiestöd till elitidrottsmän och -kvinnor. (Regerings
kansliets centralarkiv. Handelsdepartementet 1862/79,1979-08-30). 

52 Jfr kapitel 3. 
53 Minnesanteckningar från konferensen om "damfotbollen i framtiden" 1979-12-

15-16 nedtecknade av Nils Stjärnfeldt 1980-01-15. Se även not 89. 
54 Svenska Fotbollförbundet. (1972) samt protokoll vid styrelsesammanträde 

1972-09-02, par 79.1 och vid Representantskapets sammanträde 1972-11-10, 
par 6.1. 

55 Svenska Fotbollförbundet. (1972), s 15. 
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56 Detta beskrivs i en artikel om delar av damfotbollens historia, Arrhén, B. 
(1975). Skoj och bedrägeri i damfotbollens spår. Svensk Fotbolltidning, (1), s 
17. 

57 Uppgiften baseras på en enkät från UEFA till medlemsorganisationerna 
angående damfotbollens status år 1974 och som presenteras i Svensk Idrott. 
Damfotbollen i Europa...(1975). Svensk Idrott, (18), s 484. 

58 Svenska Fotbollförbundet. (1972). 
59 ibid. s 6. 
60 Axelsson, G. (1979). Explosionen på damsidan. I S.R. Ahlner (Red.), Svensk 

Fotboll 75 år. Bjästa: CeWe-förlaget, s 52. 
61 Brodd, T.G. (1979). UEFA måste ta sin del av ansvaret för damfotbollen! 

Svensk Fotbolltidning, (6), s 7. 
62 Axelsson, G. (1974). Ann Jansson sköt Sveriges första mål. Otåliga 

fotbollsdamer ett hälsotecken. Fotboll. Stockholm: Brunnhages Förlags AB, s 
366. 

63 Axelsson, G. (1977). Utredningar ger besked: Svensk Fotboll en faktor att 
räkna med. Svensk Fotbolltidning, (6), 15. 

64 Stjärnfeldt, N. (1984). Bakgårdsfotbollen är ett minne blott. I T. Glanell 
(Red.), s 285. 

65 Svenska Fotbollförbundet. (1972). 
66 Svenska Fotbollförbundet. (1982), s 6. 
67 Svenska Fotbollförbundet. (1988). Fotbollboken 88. Solna: Futurum Media 

AB. 
68 Ett av de mer uppmärksammade exemplen på sådana föreningar är Sundsvalls 

DFF, som är en utbrytning ur GIF Sundsvall. GIF Sundsvalls damlag var 
mycket framgångsrikt under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. 
Moderföreningens ifrågasättande av damfotbollen och dess kostnader, ledde så 
småningom till att kvinnorna bildade egen förening. Se t ex. Nya Damall
svenskan. Blev ordningen bättre? (1983). Svensk Fotbolltidning, (7) och Bör
jesson, A. (1987). Sundsvall. Nya Mål, (3). 

® Brodd, T. (1981a). Damfotbollen - en bräsch i mansidrotten. Svensk Idrott, 
(5), s 5. 

70 U. Lyfors (personlig kommunikation, 1987-03-25). 
71 L. Wallgren (personlig kommunikation, 1987-04-08). 
72 L-Å. Lagrell, generalsekreterare i SvFF (personlig kommunikation, 1988-08-

11). 
73 ibid. 
74 Svenska Fotbollförbundet. (1982). Se även avsnittet "Kvantitativ utveckling". 
75 Frennstedt, T. (1978). Damfotbollens elitserieförening bildad. Svensk Fot

bolltidning, (10). Vid bildandemötet i oktober 1978 deltog endast representan
ter för föreningar i Norrland och Mellansverige. Under vintern året därpå hölls 
det första årsmötet och valdes den första styrelsen. Se Damerna spelar också 
2x45 minuter. (1979). Svensk Fotbolltidning, (3). 

76 Asp, I. (1980). Cup även för damerna? Svensk Fotbolltidning, (1). 
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77 Bergwall, K. (1987). Va e de EFD? Nya måly (3). Bergwall är ordförande i 
EFD. 

78 K. Bergwall (personlig kommunikation, 1988-11-07) 
79 ibid. 
80 Svenska Fotbollförbundet. (1985). Förslag Fotboll 90. Solna, s 5. 
81 ibid. 
82 U. Lyfors (personlig kommunikation, 1987-03-25). 
83 L-Å. Lagrell (personlig kommunikation, 1988-08-11). 
84 ibid. 
85 Svenska Fotbollförbundet. (1972). 
86 ibid. s 17. 
87 ibid. s 18. 
88 Protokoll vid styrelsesammanträde 1978-10-19, par. 117.1 samt bilaga 23. 
89 Minnesanteckningar från Fotbollförbundets konferens om "damfotbollen i 

framtiden" 1979-12-15-16, nedtecknade av Nils Stjärnfeldt 1980-01-15 samt 
efterföljande styrelsesammanträde 1980-01-25, par. 175.5. Se även not 53. 

90 Protokoll vid styrelsesammanträde 1987-11-06, par 100.91. 
91 Öberg, L-E. (1982). Damfotbollen ökar på herrfotbollens bekostnad. Svensk 

Fotbolltidning, (4), 7. 
92 Brodd, T.G. (1979). 
93 Svenska Fotbollförbundet. (1972). 
^ Jfr avsnittet "Kvantitativ utveckling". 
95 Svenska Fotbollförbundet. (1982). 
96 U. Lyfors (personlig kommunikation, 1987-03-25). 
97 Svenska Fotbollförbundet. (1972). 
98 Svenska Fotbollförbundets årsberättelse 1982. 
99 Svenska Fotbollförbundets årsberättelser 1984 resp 1983. 
100 Svenska Fotbollförbundet. (1972). 
101 ibid. s 9. 
102 ibid. s 4. 
103 ibid. s 10. 
104 Protokoll vid styrelsesammanträde 1972-09-02, par 79.1 och 1972-12-04, par 

140 samt vid Representantskapsmöte 1972-11-10, par 6. 
105 protokoll vid Representantskapsmöte 1976-11-19, par 5 (beslut om en speltid 

på 2x35 minuter) och 1979-11-30, par 10 (om 2x45 minuter). 
106 Frennstedt, T. (1982). Damfotboll. Årets Fotboll. 
107 Svenska Fotbollförbundet. (1972). 
108 ibid., s 8. 
109 ibid., s 8. 
110 Protokoll vid Representantskapsmöte 1977-11-18, par 8. 
111 Protokoll vid Representantskapsmöte 1972-11-10, par 6.51. 
112 Protokoll och handlingar vid Representantskapsmötet 1976-11-19, par 6. 
113 Se t ex Eklund, G. (1976). Norrland ryter till. Damfotboll på lika villkor. 

Svensk Fotbolltidning, (18) och Erlandsson, P. (1978). Damfotboll. Fotboll. 
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114 Protokoll vid Representantskapsmöte 1976-11-19, par 6. 
115 Frennstedt, T. (1977). Damfotboll. Äntligen seger mot Danmark - Stockholm 
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