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Abstract 

 

This dissertation deals with two sports clubs and their operational development between 

the years 1946-1998. The research was made by a qualitative analysis of the annual 

reports and protocols that the clubs produced between 1946-1998. The two clubs are 

IFK Växjö and Växjö BK which are located in Växjö in Sweden. Our main purpose 

with this study was to analyze the operational development and in which way elitist 

drive affects the voluntary society content and culture. Results indicated that if a sports 

club starts with elitist sport it could have a bad impact on the voluntary sector. Elitist 

sport often results in more required work tasks for the members and also selection 

among younger athletes. A determining factor was how the clubs raised resources and 

how their choice of strategy in this respect affected the voluntary element in each club. 

The study of the development of the resources allocation, no matter if it is voluntary 

assistance or ready money, is a key to operate a sports club whether it is a club with 

elitist sport or not. 
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1 Inledning 

Föreningslivet var från början tänkt att inkludera samtliga medlemmar där alla skulle 

ges chansen att delta. Utvecklingen som har skett inom framförallt idrottsföreningar har 

dock pekat på att en elitsatsning sker inom vissa föreningar. Elitsatsningen har inneburit 

en sorts gallring och exkludering av mestadels unga och barn inom föreningen. 

Problemet togs upp i en granskning av SVT i april 2013, där en undersökning gjordes 

av idrottsföreningars elitsatsning på medlemmar under 13 år. Allt fler röster höjs i 

samhället om att det är fel att unga exkluderas från sin idrott eftersom de inte håller en 

tillräckligt hög nivå jämfört med sina jämnåriga. Med tanke på denna debatt kring 

problemet med exkludering vill vi göra en historisk undersökning av två 

idrottsföreningar i Växjö och studera hur deras verksamhet har utvecklats och även 

undersöka hur elitsatsning påverkat det frivilliga föreningslivet. De undersökta 

idrottsföreningarna är Växjö BK och IFK Växjö. Skillnaden mellan dessa föreningar är 

att Växjö BK har fotboll som sin enda idrott och just nu spelar representationslaget i 

division III medan IFK Växjö är en friidrottsförening med hög nationell nivå på sina 

aktiva. Det som legitimerar denna undersökning är att ingen liknande undersökning har 

genomförts på det berörda området utan det arbetet är i sin inledningsfas. Därför anser 

vi att ett bidrag till denna forskning är en start på vad som förhoppningsvis blir ett stort 

undersökt område.  

1.1 Syfte 

Att genom en historisk studie undersöka hur IFK Växjö och Växjö BK har utvecklats 

verksamhetsmässigt mellan åren 1947-1998 och se, om och hur, eventuella olikheter i 

verksamheten relaterat till elitsatsning respektive breddideal, samt hur detta i 

förlängningen påverkar föreningslivet. 

1.2 Frågeställningar 

Hur har de två idrottsföreningarna utvecklat sin verksamhet? 

Vilken roll spelar resursförutsättningarna i idrottsföreningarna?  

Hur beskrivs barn/ungdomsverksamheten utifrån begreppen elitidrott och breddidrott? 
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 
 

Vi blev hänvisade till Kronobergsarkivet som hade materialet vi sökte. Vi valde mellan 

ett antal föreningar innan valet föll på IFK Växjö och Växjö BK. Det blev dem för 

arkivet hade mer eller mindre identiskt material under samma tidsperiod från båda 

föreningarna och vi antog att IFK Växjö är en elitförening och Växjö BK är en 

breddförening. Med detta antagande passade föreningarna in på vårt syfte och våra 

frågeställningar. När vi började undersökningen av materialet delade vi upp 

föreningarna i tidsintervaller emellan oss så att vi mer effektivt kunde gå igenom 

materialet. Vi delade upp så att vi tittade på en 25 års period var i respektive förening, 

utav de 50 åren som undersökningen innefattar. 

 

När vi väl började med att skriva arbetet gjorde vi metoden ihop. Sen delade vi till en 

början upp arbetet mellan oss att en av oss skrev forskningsbakgrund(Jim) och den 

andra av oss tidigare forskning och teoretiskt perspektiv(Thom). Undersökningsdelen 

delade vi också upp det med att skriva om de respektive 25 års period vi hade gått 

igenom. När detta var klart strålade vi samman och skrev analysen ihop för att kunna 

effektivt sammanställa likheter och skillnader samt så inget av vikt glömdes eller 

förbisågs. Diskussionen skrev Jim medan Thom korrekturläste arbetet och tittade om 

överflödig text kunde sållas bort. Vi har under hela arbetsprocessen suttit ihop för att 

kunna diskutera vad som har relevans till arbetet och att kunna bolla idéer om någon av 

oss fastnat i sitt skrivande.  

 

2.2 Kvalitativ metod 
 

Den metod vi valt att arbeta efter kallas enligt Kjeldstadli kvalitativ metod och innebär 

närläsning och tolkning av text. När metoden kvalitativ textgranskning används så 

måste historikern enligt Kjeldstadli granska följande tre saker hos materialet: 

1. Upphovsperson, text och kontext. 

2. Textens innehåll. 

3. Textens form.
1
 

 

                                                 
1
 Knut, Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 177-183. 
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I fallet som rör upphovsperson, text och kontext så rörde det sig i vårt källmaterial om 

olika skribenter till verksamhetsberättelser och protokoll. Verksamhetsberättelser skrevs 

ofta av ordföranden i föreningens styrelse men inslag från tränare och andra insändare 

fanns också med i texterna. Verksamhetsberättelsen trycktes varje år för att delas ut till 

medlemmarna i föreningen och detta kan ha påverkat skribenternas skrivsätt eftersom 

de kanske inte skrev ut sina egentliga tankar. Protokollen som vi tog del av skrevs i 

samband med olika möten och innehöll inte samma mängd text som 

verksamhetsberättelserna. 

 

Nästa del i Kjeldstadlis textgranskningsmodell rör textens innehåll. Vi analyserade då 

texternas innehåll för att titta om det gick att urskilja någon egentlig mening med 

verksamhetsberättelserna eller protokollen. Detta gjordes genom att leta efter nyckelord 

som kunde tänkas vara meningsbärande för texterna. Exempel för vår studie var ord 

som breddidrott, elitidrott och föreningskänsla. Avsnitt som innehöll dessa termer 

ställde vi mot varandra för att hitta den underliggande meningen i texten. 

 

Sista delen i arbetet med en kvalitativ textgranskning är att titta på textens form. I vår 

studie innebar det att studera genren som texterna tillhörde. Betydelsen av detta blir på 

vilket sätt en text är skriven eftersom upphovspersonen kan ha förhoppningar om att den 

ska bli läst på ett visst sätt. I vår textgranskning så förväntade vi oss olika former av text 

när vi å ena sidan studerade verksamhetsberättelser å andra sidan tittade på protokoll. 

Protokollen distribuerades inte ut till föreningarnas medlemmar som 

verksamhetsberättelserna gjorde och detta påverkade texternas olika form och 

genretillhörighet. Även Josephson tar upp att när vi granskar protokoll så finns det vissa 

saker att tänka på. Han tar bland annat upp att texterna är skrivna i ett visst format och 

två aspekter måste då beaktas. För det första så kommer alla händelser under mötet inte 

med i protokollen utan vi måste fundera kring information som har valts bort av 

skribenten till texterna. För det andra menar Josephson att protokoll strukturerar mötena 

och därför måste det ske en utvärdering av begränsningar och möjligheter för 

materialets användning.
2
 De begränsningar som Josephson tar upp påverkar 

frågeställning två om resursförutsättningar. Detta för att allt som sker inom föreningen 

inte skrivs ut i verksamhetsberättelserna eller protokollen gällande det ekonomiska.    

                                                 
2
 Olle, Josephson, Diskussionsskolan 1886: språkbruksmiljö, argumentation och stil i tidig arbetarrörelse, 

Avd. för retorik, Uppsala univ., Uppsala, 1991, kap. 4.  
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2.3 Urval 

 

Det urval som vi har gjort är grundade i våra frågeställningar och syfte med arbetet. Vi 

var tvungna att göra vissa avgränsningar i källmaterialet för att kunna få ett mer 

hanterligt underlag och för att kunna hålla oss inom tidsgränsen. Detta innebär också att 

vi enbart valde två olika idrottsföreningar från Växjö att undersöka (IFK Växjö och 

Växjö BK). Vi undersökte flera olika sorters källor men kom att fokusera på 

verksamhetsberättelser (icke tryckta) och protokoll (icke tryckta). Detta gjordes för att 

smalna av vårt sökande och finna ett djup i vår undersökning. Tosh anser att man väljer 

ut fakta efter givna kriterier och det ska redogöras om det är gjort på personligt 

tyckande eller gemensam principer. De fakta vi valde ut föll tillbaka på hypotesen att 

IFK Växjö är en elitförening medan Växjö BK är en breddförening. Detta gjorde vi för 

att få svar på våra frågeställningar och när vi studerade materialet i sig hade vi 

gemensamma principer om vad som skulle vara relevant. Dessa var att se hur 

verksamheten förändrats under den valda perioden och vilka val föreningen har gjort. Vi 

tittade även på hur föreningen skrivit om sin verksamhet och försökt tolka vad de menar 

med det. Precis som Tosh skriver kan den fakta som vi väljer ut påverkas av vilket syfte 

det är med vårt arbete. Då kan det bli att man studera källmaterialet efter vissa 

antagande och möjligen missar annat källmaterial som kan avslöja om det studerande 

fallet.
3
  

 

Tosh anser att ur det skrivna ordet kan det ges flera olika infallsvinklar såsom 

propaganda, information, personlig kommunikation, privata reflektioner och 

skaparlusta. Alla dessa kan ha relevans för historikern och dennes forskning. Samtidigt 

kräver tolkning av texter, som kommer från en annan tid, en kritisk förmåga hos läsaren. 

Den skrivna källan är den mest givande och innehållsrikaste i en undersökning. 

Framförallt de som är primärkällor och det är de källorna vi använt oss av 

huvudsakligen. Detta eftersom de är skrivna i samband med händelser eller beslut som 

är tagna av föreningen och det är deras syn och ingen tolkning av någon annan. Hade de 

å andra sidan varit en tolkning av de ursprungliga texterna hade resultatet då istället 

                                                 
3
 John, Tosh, Historisk teori och metod, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 193-194. 
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blivit en sekundärkälla.
4
 Viktigt för oss vid tolkningen av texterna var att vi gick in med 

ett neutralt förhållningssätt.  

 

2.4 Källmaterial  

 

Studiens källmaterial kommer från föreningarna IFK Växjö och Växjö BK. Det vi valt 

att titta närmare på ur respektive förening är verksamhetsberättelser och protokoll. 

Materialet som valdes ut var jämförbart mellan respektive förening och passade väl in 

på vårt syfte med undersökningen. De använda delarna ur IFK Växjös 

verksamhetsberättelse var volym nr 1, 1946-1970 och volym nr 2, 1970-1987 med lucka 

för år 1981. Protokoll som användes från IFK Växjö var volym nr 1, 1919-1950 och 

volym nr 4, 1990-1998. Från Växjö BK:s verksamhetsberättelse användes års- och 

revisionsberättelser volym nr 1, 1929-1963 och volym nr 2, 1964-2007.  

 

2.5 Metoddiskussion 

 

Till att börja med så vill vi klargöra att granskning av verksamhetsberättelser och 

protokoll som vi använde oss har både sina för- och nackdelar. Tittar man på 

verksamhetsberättelser så är det något som trycks upp av föreningen och delas ut till 

medlemmarna för att ge en bild av föreningens gångna år. Vi reflekterade därför över 

vad som styrelsen och skribenterna vill förmedla till sina läsare. Förmodligen skrevs det 

inte ut allt negativt som hände inom föreningen eftersom detta skulle kunna påverka 

föreningskänslan i fel riktning. Samtidigt kan man analysera att föreningen använder sig 

av sin verksamhetsberättelse för att just stärka sin förening och utveckla den. Detta fick 

resultatet att vår undersökning var tvungen att bygga på tolkning av texterna och leta 

efter ord eller meningar som hade en bakomliggande tanke. Det är givetvis en 

tolkningsfråga men i många fall så gick det tydligt att utläsa vad föreningen egentligen 

ville ha fram med texterna. Det som stod i verksamhetsberättelserna kanske inte alltid 

stämde överrens med hur det såg ut i verkligheten och människorna i föreningarna kan 

ha haft en annorlunda syn på utvecklingen som skedde hos de båda föreningarna. Det 

hade därför kunnat vara intressant att komplettera den information som vi fick fram 

genom textgranskningen med intervjuer av personer som var med under tidsperioden 

som vi tittat närmare på. Detta hade dock inte varit möjligt inom den tidsram som fanns 

                                                 
4
 John, Tosh, Historisk teori och metod, s. 103-104. 
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för arbetet men det skulle kunna vara en ingångspunkt för ytterligare forskning på 

området.  

 

I fallet när vi granskade protokollen från IFK Växjö så tillhörde de, som är upptaget i 

metoddelen, en annan genre vilket gör att läsaren har annorlunda förväntningar om vad 

som ska skrivas och hur det skrivs. Protokollen som vi granskade gav å ena sidan inte 

riktigt lika mycket information om hur föreningsliv och liknande beskrevs i föreningen 

men å andra sidan så skrevs det mer om viktiga beslut som togs. Granskningen av 

protokoll istället för verksamhetsberättelser över IFK Växjös 1990-tal anser vi inte 

påverkade resultatet på undersökningen eftersom utvecklingen av verksamheten, som 

vårt syfte utgick ifrån, startade under tidigare tidsperioder. 

 

3 Forskningsbakgrund 
 

3.1 Idrottsdefinition 

 

Definitionen av idrott är enligt Riksidrottsförbundet (RF) ”fysisk aktivitet som vi utför 

för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.”
5
 Vidare måste det enligt RF göras en 

målindelning av idrotten för att definiera vilken typ av idrott som avses och dessa tre 

indelningar är, prestation, ha roligt och må bra. Prestation skulle kunna förknippas med 

tävlingsidrott medan ha roligt mer lutar åt lek och andra fysiska sysselsättningar. Må bra 

kan till sist representera hälsa och motionsidrott. För att klargöra begreppet 

tävlingsidrott så kan det beskrivas med mätbara prestationer till skillnad mot 

motionsidrott som står för prestationer där hälsomässiga effekter är målet.
6
 

 

3.1.1 Elitidrott och breddidrott 

 

Begreppen elitidrott och elitsatsning kommer enligt Lindroth och Norberg från termen 

professionalisering. Att något professionaliseras inom idrotten betyder enkelt att 

verksamheten går från lek till allvar. Det innebär att föreningen rationaliseras och 

yrkesroller med koppling till utbildningsverksamhet blir en heltidssysselsättning vilket i 

sin tur kräver stora ekonomiska resurser. Även föreningens inre struktur förändras i 

                                                 
5
 Jan Lindroth & Johan R Norberg, (red.), Ett idrottssekel: Riksidrottsförbundet 1903-2003, 

Informationsförl., Stockholm, 2002, s. 299.  

6
 Ibid., s. 299. 
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samband med professionaliseringen som sker vid elitidrott. Det gamla tankesättet kring 

en förening som vilken sammanslagning som helst försvinner allt mer i och med en 

professionalisering och föreningen liknar då mer ett medelstort företag rent 

organisationsmässigt (dock inte i vinstsyfte förrän 1999 då elitidrottsverksamhet i 

aktiebolagsform tilläts). Begrepp som föreningskänsla och sammanhållning blir svårt att 

applicera på en förening som professionaliserats eftersom lagar och andra regler måste 

följas i första hand. Idrottsföreningen arbetar med andra ord mot att få fram utövare som 

tillhör elitskiktet.
7
 Motsatsen till elitidrott och elitsatsning kan benämnas som 

breddidrott. Med detta menas, enligt regeringen, att tävlingsresultat och prestation 

endast ska vara en sporre och breddidrotten ska stå för ord som trivsel, välbefinnande 

och hälsa.
8
   

 

3.2 Idrottsrörelsens framväxt 
 

Under 1800-talets sista decennier så introducerades modern tävlingsidrott i Sverige men 

fortfarande i början av 1900-talet så var det inte i någon större omfattning och 

tävlingsidrottens framtid var osäker.
9
 Till en början fick tävlingsidrotten olika respons 

runt om i samhället. Inom de borgerliga kretsarna i storstäderna så argumenterades för 

idrottens positiva effekter med bland annat främjande av folkhälsa och ungdomsfostran. 

Inom arbetarrörelsen såg man annorlunda på det hela, där ansågs tävlingsidrott endast 

var ett tidsfördriv för överklassen. Även kyrkan var negativ till idrottens framväxt 

eftersom det fördrev unga från kyrkorna och ut till idrottsplatser. Det stora utbrottet till 

bred massrörelse kom först under mellankrigstiden då politiska beslutsfattare och 

forskare visade ett ökat engagemang i frågorna kring tävlingsidrott. Den ideella 

idrottsföreningen var från början tänkt att hålla barn borta från planlöst strövande i 

städerna och senare upptäcktes nyttan med att föreningen var en sorts demokratisk 

skola.
10

  

 

                                                 
7
 Jan Lindroth & Johan R Norberg, Ett idrottssekel: Riksidrottsförbundet 1903-2003, s. 399-400. 

8
 Sverige. Idrottsstödsutredningen, Föreningsfostran och tävlingsfostran: en utvärdering av statens stöd 

till idrotten: betänkande, Fritze, Stockholm, 2008, s. 72. 

9
 Jan Lindroth & Johan, R Norberg, Ett idrottssekel: Riksidrottsförbundet 1903-2003, s. 26.   

10
 Johan, R Norberg, Idrotten i den ideella sektorn: en kunskapsöversikt, Riksidrottsförbundet, Stockholm, 

2004, s. 6-7. http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_140/scope_128/ImageVaultHandler.aspx 

http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_140/scope_128/ImageVaultHandler.aspx
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Efter andra världskriget så märktes ingen avmattning i idrottsrörelsens utbredning och 

detta berodde bland annat på den då rådande högkonjunkturen och andra 

samhällsförändringar. De två inriktningar som fanns inom idrotten i början på 1900-

talet (den importerade tävlingsidrotten från England och den inhemska 

Linggymnastiken) genomgick en förändring runt om i landet. Gymnastiken hade 

formellt sett varit tävlingsfri och kollektivistisk men detta ändrades vid denna tid och en 

modernisering med tydligare tävlingskaraktär skedde inom gymnastiken. Ett resultat av 

detta blev att motionsidrotten växte fram som fenomen. Synen på idrott vidgades i 

samband med spridningen av motionsidrott och den urbanisering som skedde bidrog 

bara till att ge motionsidrotten ett ytterligare uppsving. Idrott var då inte längre 

förknippad med ungdomar och resultatprestation utan en mångfald av aktiviteter från 

yttersta tävlingsidrotten till motionsidrott enades under begreppet idrott. Den 

ursprungliga karaktären av ungdomsfostran som idrotten stod för hade kompletterats till 

att även innehålla det breda motions- och hälsoperspektivet.
11

  

 

Under den andra halvan av 1900-talet så lugnades, enligt Dartsch och Pihlblad, klimatet 

runt frågorna som rörde idrott. Samtidigt så kvarstod uppfattningen om att det var den 

breda folkrörelseidrotten som gav positiva resultat för samhället till skillnad mot 

elitidrotten. De socialdemokratiska tankarna som hade fått genomslag i samhället gjorde 

att en bred folkrörelseidrott var accepterad så länge det satsades på ungdomsfostran, den 

fysiska rekreationen och föreningsdemokrati. Elitidrott gick inte in under dessa begrepp 

utan förknippades mer med ord som elitism, utslagning och rangordning. Ett resultat av 

detta blev att elitidrott sällan nämndes i positiva ordalag i den idrottsliga debatten. Vid 

fåtal tillfällen kunde det nämnas som positivt eftersom det kunde locka ungdomar till att 

börja idrotta. Det var först 2009 som regeringen bestämde att ekonomiska medel från 

staten kunde stödja verksamheter som utvecklade individer med syfte att nå 

internationell topp.
12

  

  

                                                 
11

 Jan Lindroth & Johan, R Norberg, Ett idrottssekel: Riksidrottsförbundet 1903-2003, s. 42-43. 

12
 Christine, Dartsch & Johan, Pihlblad (red.), För framtids segrar: en analys av det svenska 

elitidrottsystemet, Centrum för idrottsforskning, Stockholm, 2012, s. 22-23. 

http://www.gih.se/Documents/CIF/Uppdraget/2011/For-framtids-segrar.pdf 

http://www.gih.se/Documents/CIF/Uppdraget/2011/For-framtids-segrar.pdf


  
 

13 

3.3 Ideella och ekonomiska föreningar 
 

Vi behöver ha med detta avsnitt både som en bakgrund och som en del där vi visar på 

vissa teoretiska perspektiv som blir viktiga för analysen av resursbasen i de olika 

föreningarna. I avsnittet skissar vi på hur det påverkar resursförutsättningarna både rent 

ekonomiskt och karaktären på verksamheten som helhet om föreningen är en ideell eller 

ekonomisk förening. 

 

En idrottsförening brukar betraktas som en ideell förening eftersom de samlar ett antal 

personer i en organiserad form med ett gemensamt intresse till exempel olika idrotter. 

Det finns ingen skärskild lag som styr föreningarna utan det blir föreningens stadgar 

som blir ”lagen”. Oftast brukar dock ideella föreningar titta på ekonomiska föreningar 

för att få handledning om hur olika regler som berör föreningens styrelse. Dessa kan ge 

en ledning om det skulle uppstå en rättstvist. En förening har möjlighet att dela upp sig i 

olika sektioner och dessa sektioner har oftast en egen styrelse. Sektionsstyrelsen styr sin 

del i verksamheten och är till största delen självständiga i förhållande till 

huvudföreningen. Detta görs för att avlasta och fördela arbetsbördan inom föreningen. 

Den ideella föreningen arbetar inte mot ett ekonomiskt vinstsyfte men för att kunna 

förvekliga det ideella syftet måste de flesta idrottsföreningarna generera resurser, 

ekonomiska och arbetsmässiga.
13

  

 

En ekonomisk förening däremot bedriver en ekonomisk verksamhet som gynnar 

medlemmarnas intresse. Det går att bedriva en ekonomisk förening ihop med en ideell 

förening men den ideella föreningen måste bedrivas vid sidan om den ekonomiska 

föreningen. Skulle då den ekonomiska föreningen glida över till att gynna andra än 

medlemmarna eller enbart att bedriva ideell verksamhet, måste föreningen avvecklas.
14

 

En idrottsförening kan också bedriva en del av sin verksamhet i aktiebolagsform. Detta 

för att ta bort riskfylld ekonomisk verksamhet eller för att börsnotera aktierna för att 

kunna få in mer kapital till föreningen.
15

       

 

 

                                                 
13

 Jens, Eriksson & Ulf, Svensson, Idrottsföreningar: ekonomi, skatt och juridik för föreningen och 

medlemmarna, 3. uppl., Björn Lundén information, Näsviken, 2005, s. 10-12.  

14
 Ibid., s. 12. 

15
 Ibid., s. 13.  
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4 Forskningsläge och teoretiskt perspektiv 
 

4.1 Forskningsläge 
 

Enligt Lindfelt har idrottens utveckling sen sitt intåg lett till ett pr-fönster för den 

professionella idrotten med exempel på idrottsevenemang som får hela världen att 

stanna upp såsom de olympiska spelen och världsmästerskapet i fotboll. Detta kan 

förklaras med att idrotten är underhållande och relativt lättförståelig. Populariteten i 

idrott kommer likväl inte enbart ur att följa de stora nationella och internationella 

elitidrottsevenemangen. Det kommer ur människans behov att leka, utveckla sig själv, 

pröva gränserna, uppleva formens och rytmens estetik och framförallt behovet av att 

tävla och mäta sin förmåga med andras.
16

 Vidare påvisar Lindfeldt att idrotten också 

avspegla den samhälleliga verkligheten på ett djupare plan. Elitidrotten kan där i ett 

flertal sammanhang få uttryck för nationalism och politik när det egna landet spelar och 

deltar.
17

 Ett exempel som Blom och Lindroth lyfter fram är DDR som satsar på ett 

statligt idrottsprogram under Kalla kriget. De resurser som satsas ger stora framgångar 

vilket i sin tur leder till respekt från omvärlden som då visar vilken betydelse idrotten 

har för att stärka den nationella identiteten.
18

 Det kan även vara i propaganda för det 

nationella politiska systemet och identiteten. Detta har synts bland nybildade nationer 

som använt elitidrotten för att stärka den nyvunna identiteten. Idrotten och elitidrotten 

har blivit en större och viktigare dimension i allt fler människors liv vilket har gett 

resultatet att människor tappat förmågan att kunna kritiskt reflektera över sin egen 

verksamhet. De som dock lyckas reflektera över sin verksamhet utgör en sådan liten del 

av idrottens totala del i samhället när elitidrotten tar all uppmärksamhet i massmedia.
19

 

 

Om idrottskulturen ska överleva är det enligt Lindfelt av största vikt att fortsatt satsning 

sker på idrottsfostran och diskussionen kring dess betydelse. Tidigare har tränare och 

ledare ansett att de inte har något ansvar för den biten utan bara att lära ut de idrottsliga 

färdigheterna. Allt fler ledare på gräsrotsnivå har dock börjat inse att 

idrottsföreningarnas ansvar för sina medlemmar inte stannar vid enbart den idrottsliga 

                                                 
16

 Mikael, Lindfelt, Idrott och moral: reflektioner över idrottens ideal, Nya Doxa, Nora, 1999, s. 9. 

17
 Ibid., s. 11.  

18
 K. Arne, Blom & Jan, Lindroth, Idrottens historia: från antika arenor till modern massrörelse, SISU 

idrottsböcker, Farsta, 1995. 

19
 Mikael, Lindfelt, Idrott och moral: reflektioner över idrottens ideal, s. 11. 
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utlärningen. Föreningen står dels för en fostran på ett allmänt plan som till exempel 

traditionsförmedlare mellan generationerna och dels för en viktig position i det moderna 

samhället med socialisationsprocessen för ungdomar. När en idrottsförening når 

framgång så finns risken att den börjar mäta i kvantitativa mått och helhetstänkandet 

försvinner från föreningar där bara resultat räknas. Därför spelar fostran på det allmänna 

planet roll för föreningens medlemmar.
20

 

 

Det är inte svårt att motivera den teoretiska fostran och karaktärsformen som ingår i 

idrottskulturens utgångspunkter, för inom idrottskulturens karaktärsfostran värnas det 

medvetet om både filosofin och den praktiska moralförståelsen. Där handlar det om vad 

som egentligen är en god idrott och med andra ord är det inte enbart den 

idrottsfilosofiska aspekten, dess ideal, värden och positiva förväntningar som spelar roll 

utan att också förmedlingen av traditioner inom idrottsföreningen. Därför behöver 

idrottsföreningar lära nya medlemmar, oftast unga människor, vad idrottskulturen är och 

vad den innefattar för att skapa ett positiv förhållningssätt till idrotten och varandra.
21

      

 

När det kommer till elitidrottens människosyn så ses inte individen som en levande, 

kännande, viljande och upplevande människa. Människosynen baseras istället på en 

kunskapssyn där grunden är teknisk och en manipulativ kontroll av människans 

beteende. Träningen är där både ensidig och godtyckligt inriktad på utvecklandet av de 

fysiska färdigheterna. Detta fenomen finns inom den svenska elitidrotten där kroppen 

ses som ett objekt eller instrument som tränas för att uppnå framgångar.
22

 Lindfelts 

studie ”Idrott och moral” blir relevant för vår studie i och med hans diskussion kring det 

fortsatta arbetet med idrottsfostran. Även aspekten hur föreningarna och deras ledare ser 

på idrotten och sina medlemmar går att applicera i vår undersökning. 

 

I en studie fann Stenling och Fahlén att ändrade förhållanden har skiftat inriktningen 

inom idrotten och en spricka har bildats mellan traditionella ideal inom amatörismen 

och kommersiella intressen. Enligt dem så ska idrotten samtidigt leverera förstklassiga 

resultat och underhållning för publiken men även tillhandahålla fritidsverksamhet och 

                                                 
20

 Mikael, Lindfelt, Idrott och moral: reflektioner över idrottens ideal, s. 134. 

21
 Ibid., s. 134-136. 

22
 Ibid., s. 136-139. 
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demokratisk fostran.
23

 Detta påvisar även Lindfelt i sin studie med att idrottskulturen 

har gått från allmän tävlingsidrott till en underhållningsidrott med starka ekonomiska 

medel i den moderna elitidrotten. Med detta följer det en professionalisering av idrotten 

och det kan påverka idrottskulturen i negativ riktning. Exempelvis finns risk för att de 

humanistiska, ideella och socialpedagogiska aspekterna inte överlever om idrottens 

amatörideal försvinner. Han tar också upp att detta varnade idrottssociologen K. Heinilä 

för redan under 1970-talet och vilka konsekvenser som kan komma ur 

professionalisering av idrotten. Nya betoningar inom idrotten blir istället ”’vinst till 

varje pris’, rekordfokusering, effektivitet, teknologisk innovativitet och krav på yttre 

normauktoritet att ta över i den idrottsliga verkligheten.”
24

  

 

Denna tes som K. Heinilä hade har idag börjat bli verklighet där elitidrotten närmar sig 

underhållningsverksamhetens krav och principer. Denna debatt kom till ytan 1997 i 

Sverige när Djurgårdens IF utmanade den svenska idrottslagstiftningen och den 

kollektiva idrottsrörelsen. De ville dela sin förening i en ideell och en kommersiell del 

där syftet var att börsnotera den kommersiella delen som aktiebolag. Detta ansåg de 

vara en del i den professionella utvecklingen där verksamheten blir allt mer krävande 

ekonomiskt och ett steg mot att återupprätthålla en konkurrenskraftig elitidrott i 

Sverige. Detta förslag underkände Riksidrottsstyrelsen och hotade hockeyförbundet 

med uteslutning ur Riksidrottsförbundet (RF) om de stödde Djurgårdens IF i detta 

förslag. Detta för att i Sverige har idrottsrörelsen setts som en nationell folkrörelse som 

tillhört folkrörelseidealet. Denna grundläggande principen formulerades ur 1970-års 

idrottspolitiska beslut ”Idrott åt alla”. Det innefattar att idrotten ska vara en fri och 

obunden folkrörelse, och att föreningarna ska kunna kombinera en bredd- och 

elitverksamhet i samma organisation.
25

   

 

Forslunds definition av en idrottsförening och dess verksamhet i Sverige kan ses som en 

expressiv organisation med fokus på glädjen att kunna prestera, tävla och få de sociala 

relationerna. Men en idrottsförening kan också ses som en instrumentellt produktiv 

organisation där syftet är att skapa ett resultat för andra såsom fans, publik och 

                                                 
23

 Cecilia, Stenling & Josef, Fahlén, The order of logics in Swedish sport: Feeding the hungry beast of 

result orientation and commercialization. European Journal for Sport and Society, 6 (2), 2009, s. 121-134.  
24

 Mikael, Lindfelt, Idrott och moral: reflektioner över idrottens ideal, s. 158. 

25
 Ibid., s. 157-160. 
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sponsorer. Forslund menar på att forskningen om den ideella sektorn i Sverige är 

bristfällig och den forskning som gjorts berör knappt något om idrottsföreningarna. I 

och med detta är det svårt att definiera vad en idrottsförening är för slags organisation. 

Det finns utländska studier om idrottsföreningar men dessa studier är gjorda av 

idrottsförbundsorganisationer och inte av föreningar på klubbnivå. Från dessa studier 

har de framkommit att föreningarna tampas med tre definitioner kring vad 

organisationen ska stå för. Definitionerna som finns är, idrott för alla, resultatorientering 

eller kommersialisering/professionalisering. Samma sak gäller de svenska 

idrottsföreningarna idag där ledningen är oense om vad organisationen ska ha för 

inriktning och hur ledningen ska agera.
26

 

 

Han fortsätter med att samtidigt som idrotten blivit allt allvarligare och lämnat ”leken” 

så finns det fler dimensioner som påverkat föreningarna. Det är framförallt att få ihop 

sin verksamhet både ekonomiskt och personmässigt. Gällande den ekonomiska och 

administrativa biten förlitar sig föreningarna på sin kanslipersonal men sällan finns det 

alternativ om exempelvis sjukskrivning skulle uppstå. Det finns då risk att föreningen 

hamnar i ekonomisk kris på grund av bristande information mellan de ansvariga 

personerna. Ett sätt som skulle kunna motverka det fenomenet är om idrottsförbunden 

bidrar med hjälp att utbilda någon inom föreningen eller sätter dit en tillfällig resurs. 

Idag satsar dock de olika förbunden på bidrag så att föreningarna kan åka iväg på 

planeringskonferenser eller kändisföreläsningar. Forslund menar att idrottsförbunden 

skulle kunna satsa delar av den verksamheten på hur föreningen skulle kunna utveckla 

sin ekonomiska uthållighet inom organisationen. För att det ska kunna genomföras 

behöver idrottsförbunden experthjälp inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Det 

finns fler lösningar kring extra stöd som exempelvis IT-system som kan effektivisera 

det administrativa arbetet inom föreningen men få föreningar är intresserade av detta 

arbetssätt. Idrottens branschorganisation skulle kunna driva och utveckla lämpliga 

system för föreningarna för att effektivisera det administrativa arbetet.
27

 Forslunds 

studier visar också på de förändringar som skett inom idrotten och vad som behövs 

göras för att föreningarna ska följa med utvecklingen. Detta passar bra ihop med vår 

                                                 
26

 Magnus, Forslund, Ledning av idrottsföreningar: berättelser från gräsrotsnivå, 1. uppl., Liber, Malmö, 

2012, s. 134-137.  

27
 Ibid., s.187-189. 
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studie som avser att se verksamhetsförändringar och dess konsekvenser på gott och ont i 

föreningarna.   

 

4.1.1  Diskussion av tidigare forskning 

 

Enligt Forslund som gått igenom den befintliga idrottsforskningen under åren 2002-

2008 i tre olika ledande tidsskrifter så finns ingen artikel som byggde på svensk data 

från dessa tidsskrifter. Det fanns dock forskning som byggde på svensk data från andra 

tidsskrifter under andra tidsperioder, men den var minimal. Varför det blivit så kan 

Forslund bara spekulera och göra antagande om. Hans tes är likväl att det saknas en 

tradition som behandlar frågor kring detta område och att inga medel är specifikt 

anvisade för sådan forskning. De forskningsanslag som är avsatta för 

samhällsvetenskapliga fältet domineras av sociologi, pedagogik och historia men inget 

som styr dessa mot studier av idrottsföreningar. Forslund anser att det behövs mer 

forskning om svenska idrottsföreningar både på bredd- och elitnivå. Framförallt om hur 

utvecklingsprocessen går till och hur idrottsföreningen går tillväga när de väl 

bestämmer sig för att påbörja en förändring. Här finns det underlag för flera olika 

perspektiv såsom ett ekonomiskt, organisationsteoretiskt eller entreprenörsperspektiv.
28

 

 

I statens utvärdering från 2008 om ”statens stöd till idrotten” anser de att det finns viss 

forskning och statistik om hur idrotten utnyttjar dessa medel. Det saknas dock forskning 

på många andra områden inom idrotten och kunskapsläget är bristfälligt. 

Idrottsstödsutredningen har inte haft stöd eller resurser att tillgå för att göra 

kompletterande forskningsinsatser. De själva anser att den analys de gjort utifrån det 

existerande materialet delvis inte räcker till utifrån dagens kunskapsläge.
29

 Resultatet av 

denna undersökning kan därför bidra till att utveckla materialet och kunskapen om hur 

en idrottsverksamhet bedrivs. Även varför utvecklingen sker som den gör i en 

idrottsförening kommer att beröras.   

 

                                                 
28

 Magnus, Forslund, Ledning av idrottsföreningar: berättelser från gräsrotsnivå, s. 190-193.  

29
 Sverige. Idrottsstödsutredningen, Föreningsfostran och tävlingsfostran: en utvärdering av statens stöd 

till idrotten: betänkande, s. 187. 



  
 

19 

4.2 Teoretiska perspektiv  

4.2.1 Tävlingsfostran och föreningsfostran 

 

Ur statens utredning har det tagits fram två begrepp som är centrala framförallt för barns 

och ungdomars fostran inom idrottens verksamhet och dessa är föreningsfostran och 

tävlingsfostran. Begreppen är grundläggande för hur ledare och tränare ska ledsaga de 

aktiva inom idrottsföreningen. Föreningsfostrans uppdrag har sitt ursprung i samhället 

medan tävlingsfostrans uppdrag kommer från idrotten själv.
30

 

 

Bara för att idrotten bedrivs ur ett ideellt perspektiv behöver det inte innebära att alla 

idrottsföreningar och aktiviteter bedrivs på ett liknade sätt. Med föreningsformen följer 

dock speciella demokratiska värderingar, normer och ideal som ska följas och 

förespråkas. Ett av idealen som ska genomsyra verksamheten är att den ska vara öppen 

för alla och icke-diskriminerande. Föreningsverksamhetens inriktning och aktiviteter 

ska beslutas och utformas ur majoritetsbeslut av föreningens medlemmar, detta är en av 

stadgarna inom föreningsdemokratin. Det gäller även föreningsidrottens verksamhet 

som ska vara en skola och garanti för demokratiska förhållningssätt och processer. 

Därmed blir föreningsidrotten mer än att bara utveckla de idrottsliga kunskaperna. 

Därför ska alla medlemmar, framförallt de i barn- och ungdomsverksamheten, kunna 

tillgodogöra sig det som kommer via föreningsfostrans uppdrag det vill säga att alla ska 

kunna delta och vara med efter sina egna förutsättningar och intressen. Föreningsfostran 

är inte påtvingat ur samhällets värderingar eller föreningsprinciper utan detta är ett 

inslag som funnits inom idrottsrörelsens egna målsättningar. Begrepp som öppenhet, 

delaktighet och jämlikhet kommer ur den svenska folkrörelsen och är en av grunderna 

sedan länge i den svenska idrottsrörelsens självförståelse.
31

  

 

Gällande tävlingsfostran är det idrottens egna uppdrag som kommit ur tävlingsidrottens 

interna synsätt med principer och värderingar. Detta handlar både om att utbilda sina 

medlemmar i den grenspecifika idrotten och att kunna handskas med tävlandets former. 

När deltagande görs i tävlingsverksamheten blir det en jämförelse och deltagarna måste 

förstå vilka principer/förhållningssätt som krävs för att nå framgång. Det kan 

                                                 
30

 Sverige. Idrottsstödsutredningen, Föreningsfostran och tävlingsfostran: en utvärdering av statens stöd 
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exempelvis vara att träningen är utgångspunkten för att lyckas under match eller tävling. 

Kopplat till tävlingsfostran är även det etiska förhållningssättet till regler, fusk och 

doping inom idrotten. Det innefattar också konsten att kunna hitta sin roll i ett lag 

antingen om det gäller att sitta på bänken eller tävla i tävlingssituationen. Viktigt är 

också hur den aktive förhåller sig till medspelare, medtävlande, motståndare och övriga 

som är anknutna till en tävlingssituation.
32

  

 

Utifrån dessa perspektiv försöker vi i undersökningsdelen finna hur det talas om de två 

uppdragen och hur de påverkar föreningarnas verksamhet. Detta i sin tur kommer att 

påverka vilka val föreningarna gör.  

 

4.2.2 Fostransuppdragens inre kamp 

 

Gällande de två uppdragen för idrottsföreningar kring föreningsfostran och 

tävlingsfostran måste det skapas och utvecklas strategier för att få dessa att fungera i 

samverkan med varandra. Även om de inte utgör några motpoler för varandra kan de 

leda till en slitning inom föreningen om vilket fostransuppdrag som är viktigast. 

Föreningsfostran är grunden i den svenska idrottsmodellen, där bredd och allas lika 

deltagande oavsett förutsättningar är fundamentet. Tävlingsfostran å andra sidan är det 

som skapar spänning och dramatik. Det i sin tur lockar till sig medlemmar framförallt 

bland barn- och ungdomsgrupperna. Detta kan leda till problematik inom 

idrottsföreningarna eftersom föreningsfostrans mål är bredd och jämbördighet medan 

tävlingsfostran skapar åtskillnader mellan individerna i och med att resultat och 

prestationer jämförs. Samtidigt som tävlingsmomentet utgör en stor del i verksamhetens 

livsnerv är det inte lätt att kombinera med bredd- och jämlikhetsmål som utgör grunden 

i föreningsfostran. Det kan sammanfattas att föreningsfostrans principer utgår från att 

alla ska vara välkomna. Tävlingsfostran i sin tur har principer som utgår från tävlandets 

logik om att de ”bästa” ska vara kvar.
33

 Detta påvisar även Lindroth och Norberg med 

att tävlingsfostran strävar mot selektering och elitisering bland medlemmarna samt att 

utslagning utvecklas inom idrottsföreningen.
34
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 Sverige. Idrottsstödsutredningen, Föreningsfostran och tävlingsfostran: en utvärdering av statens stöd 

till idrotten: betänkande, s. 192-193. 

33
 Ibid., s. 194. 

34
 Jan, Lindroth & Johan, R Norberg, Ett idrottssekel: Riksidrottsförbundet 1903-2003, s. 407. 
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Det finns inget generellt svar hur dessa två uppdrag ska hanteras i idrottsföreningarna 

och det finns föreningar som enbart strävar mot föreningsfostran och tävlandet hamnar 

där i skymundan. Samtidigt finns andra föreningar, oftast i eliten, som riktar sig mer 

eller enbart mot tävlingsfostran. Ur detta kan det bli att föreningar satsar tidigt på att få 

fram en framtida elit och börja selektera ut de som har potential. I andra föreningar 

tillåts alla vara med utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Idag befinner sig de 

flesta föreningarna mellan dessa två ytterligheter. Vissa försöker kombinera dessa inom 

föreningen där en del kan vara tävlingsfostran med talangutveckling för vissa och 

samtidigt erbjuda en mer allmän och utvecklande verksamhet för så många barn och 

ungdomar som möjligt d.v.s. föreningsfostran.
35

  

 

I Riksidrottsförbundets rapport Idrotten vill säger de att inom barnidrotten, som är upp 

till 12 års ålder, ska lek, fysisk och psykisk utveckling råda utan några krav från ledare. 

Där är ledarnas största uppgift att skapa ett livslångt intresse för idrotten hos barnen och 

att alla ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar. När det senare går över i 

ungdomsidrotten som är mellan 13-20 års ålder är det viktigt att principerna om 

lekfullhet och allsidighet följer med de första åren. När de blivit äldre kommer 

ambitionerna finnas hos vissa om att vinna VM-medaljer och att nå en proffskarriär 

inom sin idrott. Då ska de ges möjlighet att satsa helhjärtat på sin idrott och det är då 

breddidrott respektive elitidrott uppstår. Gränsen mellan dem är dock flytande för det är 

ungdomarnas ambitioner som sätter nivån på sitt idrottsutövande. En idrottsförening kan 

bedriva enbart elit- respektive breddidrott eller kombinera båda. De föreningar som 

enbart har en elitverksamhet måste emellertid öppet deklarera detta från början till barn 

och ungdomar i föreningen så att deras föräldrar redan från början vet vilka 

förutsättningar och krav som gäller.
36

  

 

Många föreningar gör detta på ett föredömligt sätt men ibland tenderar tävlingsfostran 

att ta överhand på bekostnad av föreningsfostran särskilt inom barn- och 

ungdomsverksamheten. Det blir bara resultaten och prestationerna som räknas och då 
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 Sverige. Idrottsstödsutredningen, Föreningsfostran och tävlingsfostran: en utvärdering av statens stöd 
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riskerar idrottsleken att ersättas av vuxenidrottens allvar. Med detta medföljer i sin tur 

mer träning, specialisering och till slut selektion bland barn och ungdomar.
37

 Detta sker 

när vuxna inom ungdomsverksamheten glömmer att det är ungdomarnas behov som ska 

tillfredställas. Det blir istället de vuxnas och idrottsföreningens tillfredställelse att 

erövra medaljer och status samt att kunna sälja omyndiga spelare för att finansiera 

föreningen.
38

 Det är detta som skapat kritiska röster mot idrottsföreningarna från media, 

föräldrar, forskare och samhällsdebattörer när press sätts på barn och ungdomar att 

prestera. Tävlingsfostrans krav blir orimliga och ouppnåeliga. Med vuxenidrotten som 

förebild förbises barn och ungdomars behov och intresse och speciellt deras skilda 

fysiska och psykiska utvecklingstakt.
39

 Utifrån denna problematik som beskrivs mellan 

de två uppdragen hoppas vi ska kunna se hur den gestaltas i de två föreningarna som vi 

studerar.                  

 

5 Undersökningen 
 

I undersökningsdelen har vi delat upp föreningarna i olika tidsperioder för att materialet 

ska bli mer hanterbart och underlätta läsningen. Efter varje tidsperiod kommer en 

sammanfattning på respektive förening som påvisar de viktigaste förändringarna i 

verksamheten. För att underlätta ytterligare för läsaren kommer det efter varje tidsperiod 

göras ett kortare avsnitt som heter jämförelse och analytiskt avstamp. Där kommer vi 

poängtera vad som kommer analyseras i analysen och visa på likheter och skillnader i 

föreningarna. 

    

5.1 Föreningarnas bakgrund  
 

Växjö BK bildades 1924 och från början ville de ha namnet Tigrarna, men fick avslag 

av Svenska fotbollsförbundet p.g.a. att ett stockholmslag redan hade det namnet. BK:s 

storhetstid inom fotbollen var under 1930-talet när de dominerade i Växjö. 1933 

introducerades handbollen i föreningen innan den bröt sig ur 1972 och bildade en egen 
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38
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förening.
40

 IFK Växjö bildades 1919 och har haft ett flertal olika idrotter i verksamheten 

som beskrivs längre ner i undersökningen. Men de hade även ett bandylag som spelade i 

högsta serien 1941 som sedan lades ner innan vår undersökta tidsperiod.
41

 

Medlemsantalen har sedan vår undersökningsbörjan under 1940-talet ökat i båda 

föreningarna även om det under vissa år skedde en temporär minskning av antalet 

medlemmar. År 1947 hade IFK Växjö 111 stycken medlemmar medan Växjö BK hade 

155 stycken medlemmar. 

 

5.2 Verksamhetsberättelser IFK Växjö 1947-196942 
 

5.2.1 Verksamhetsförändringar och utveckling  

 

År 1947 fanns det flera sektioner inom föreningen såsom friidrott, ungdomssektion, 

handboll och ishockey. Men under 1950-talet försvinner den ena sektionen efter den 

andra och kvar finns bara friidrott och ungdomssektionen. Handbollen sågs endast som 

en motionsform där resultatet var mindre viktigt men skulle kunna bidra med att 

föreningen drevs framåt. Ishockeyn valde att lämna föreningen p.g.a. den dåliga 

stöttningen och samarbetet med styrelsen och de övriga sektionerna.
43

 1962 bildades en 

damsektion och 1963 införde föreningen olycksfallsförsäkring som gav ersättning vid 

skador som uppstod på träning och tävlingar hos medlemmarna.
44

 Under 1950- och 60-

talet bildades de två olika stödföreningarna IFK Damklubb och Gamla IFK:are som 

stöttade föreningen med resurser såsom ekonomisk hjälp, gåvor och stöttande 

arbetsinsatser fram till 1969 då de valde att upplösas i samband med föreningens 50-års 

jubileum. Efter detta efterlyste själva föreningen att nya stöd/supportergrupper skulle 

bildas för att kunna stötta föreningen i deras verksamhet.
45

 Under denna period får IFK 

Växjö fram en sprinter av internationell toppklass vid namn Owe Jonsson som 1962 

vinner EM-guld i Belgrad men omkommer 13 dagar senare i en tragisk bilolycka. 

                                                 
40

 Box: Växjö BK AI:1 Växjö BK Protokoll 1925-1959 & Box: FOLKRÖRELSEARKIVET KRONONBERG Växjö 

Bollklubb AII:1, Årsberättelser Växjö BK 1929-1963. 

41
 Box: IFK Växjö AI:1 IFK Växjö Protokoll 1919-1946.  

42
 Box: FOLKRÖRELSEARKIVET KRONOBERG IFK Växjö AII:1, Verksamhetsberättelse IFK Växjö 1947-1970. 
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 Box: FOLKRÖRELSEARKIVET KRONOBERG IFK Växjö AII:1, Verksamhetsberättelse IFK Växjö 1947-1955. 

44
 Box: FOLKRÖRELSEARKIVET KRONOBERG IFK Växjö AII:1, Verksamhetsberättelse IFK Växjö 1962-1963. 

45
 Box: FOLKRÖRELSEARKIVET KRONOBERG IFK Växjö AII:1, Verksamhetsberättelse IFK Växjö 1951-1969. 
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Föreningen startade en minnesfond i samband med Owes bortgång, som var tänkt att 

bidra till föreningens ungdomsarbete.
46

  

 

5.2.2 Resursförutsättningar i föreningen 

 

Ekonomin pendlar upp och ner i föreningen under hela tidsperioden och vissa år är den 

bättre och andra år sämre. I mitten av 1950-talet och framåt är ekonomin god och det 

har att göra med att föreningen enbart har friidrott och ungdomssektionen kvar.
47

 

Föreningen ser framtida problem med konkurrens från stadens alla föreningar när det 

gäller att kunna driva in pengar.
48

. De båda stödföreningarna upplöses i och med 

föreningens 50 års jubileum och i samband med detta lämnas alla ekonomiska resurser 

över till föreningen . Dessa stödföreningar bidrog under sina år med över 100 000 kr till 

föreningen.
49

 1956 byggs den så kallade ”Bastun” på Värendsvallen som är 

omklädningsrum, faciliteter, klubbstuga och mötesplats för föreningens medlemmar. 

Det blir även en samlingspunkt och en förutsättning för att skapa en större gemenskap 

inom föreningen.
50

  

 

”Bastun” hyrs till en början ut till andra föreningar så att driftkostnaderna täcks, samt att 

ombyggnationer och renovering sker kontinuerligt, och detta bidrar Växjö stad med. 

När Värendsvallen ska byggas om inleds en dialog mellan IFK Växjö och Idrotts- och 

friluftsnämnden om hur den ska anpassas för friidrotten samt att föreningen säljer 

”bastun” till kommunen för 8000 kr. Föreningen får fortsätta disponera ”bastun” fast 

utan att betala till kommunen. Byggnationen görs så att klubben får möjligheter att 

bedriva träning på vintern på Värendsvallen. Klubben får även anslag från Svenska 

idrottsförbundet och Växjö stad att anställa en friidrottsinstruktör på heltid. Föreningen 

lyckas dock inte finna en instruktör med tillräckliga kvalitéer. Föreningen arrangerar 

olika tävlingar och arrangemang som bidrar till att förbättra föreningens ekonomi.
51
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5.2.3 Barn och ungdomsverksamheten 

 

Redan under slutet av 1940-talet spreds propaganda bland stadens ungdomar för att 

locka dem till föreningen. Styrelsen uppmanade nästkommande styrelse året 1948 med 

argumentet att ”krafttag måste till för att rycka upp denna absolut viktigaste del av 

föreningsarbetet. Vår ungdom är vår framtid och det är denna vi skall arbeta för – de 

idrottsmän som redan hunnit upp i nationell klass klarar sig själva.”
52

 Föreningen ansåg 

att det var ungdomarna som det skulle satsas på inför framtiden och att det var den 

viktigaste delen i föreningen. Föreningens arbete och önskemål under denna period var 

att fler ungdomar anslöt sig till den fria idrotten. De försökte locka till sig stadens 

ungdomar till friidrotten genom samarbete med folkskolans idrottsförening och Växjö 

stads ungdomsstyrelse. Föreningen anordnade även en träff med stadens 

gymnastiklärare för att få upp intresset bland 10-12 åringar. Samtidigt nämns under hela 

tidsperioden bristen på junior- och ungdomsledare i verksamheten och föreningen 

tyckte att Växjö stad skulle anställa en idrottsinstruktör som kan sköta 

ungdomsträningen och idrottsanläggningarna i staden. Det var till en sådan instruktör 

som de så småningom fick anslag men då fann föreningen ingen lämplig kandidat.
53

 År 

1969 skrivs det i ungdomsverksamheten exempelvis ”det bästa har vi sparat till sist, 

ungdomsverksamheten. I vintras gjorde vi en drive i skolorna och detta gav ett fint 

underlag av ungdomar i åldern mellan 10-15 år. Alla skoltävlingar bevakades. 

Ungdomssidan har nu över 150 st. medlemmar”.
54

    

     

5.2.4 Beskrivning om föreningslivet 

 

Föreningen skriver konsekvent genom verksamhetsberättelserna att det är en topposition 

inom Småland och svensk friidrott som ska nås och behållas, samt att de vill vara en av 

de främsta idrottsföreningarna i Sverige. I och med det skulle föreningens rykte och 

namn stärkas. Det var både inom senior- och ungdomsverksamhet som denna nivå ville 

uppnås. Det skulle uppnås genom att prestera toppresultat och ha en bredd inom 

ungdomsverksamheten. Föreningen ansåg att ungdomsverksamheten var viktig för 

framtiden och det var där igenom nya framgångsrika idrottsmän och kvinnor skulle 

produceras för att lyfta föreningen mot nya höjder.  Föreningen värdesatte dock alla sina 
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medlemmar och deras arbete och de framhöll kamratskap, viljan och uppoffringarna 

som gjordes för och inom föreningens regi.
55

  

 

Utplock av slutord som visar föreningens anda: 

1961:  

Föreningen förfogar över smålands särklass bästa ungdomsavdelning. Med detta är 

rekryteringen säkerställd till A-laget och andra större uppgifter. Både på pojk- och 

flicksidan. Kan ungdomarna bara få den instruktion och hjälp som måste till för att nå de 

stora resultaten, kan föreningen som det brukar står i verksamhetsberättelser av det här 

slaget, se framtiden an med tillförsikt.
56

    

 

1964:  

Varit ett bra år där framförallt bredden som ökat, men toppresultaten har inte heller saknats. 

På denna grund skall vi bygga vidare fast övertygande om, att föra föreningen framåt till en 

ny topplats inom svensk idrott. Sammanhållningen och ett gott kamratskap visad genom 

gärning är vår främsta kraft.
57

  

 

1967:  

Inga enorma framgångar detta år men några finns och hoppas att de ska återföljas av fler år 

1968. Friidrotten är idag en komplicerad verksamhet och ingalunda en dans på rosor. En 

nödvändig förutsättning är helt enkelt, att alla goda krafter måste enas för att vi skall nå de 

resultaten vi då kan bli mäktiga. Vi tror ju alla på vår friidrott och som otvivelaktige är den 

grundläggande grenen för all annan idrott och som den förnämligaste individuella 

idrotten.
58

 

 

I år 1969 slutord skriver styrelsen även att goda idrottsliga resultat uppnåtts kräver dem 

att fler medlemmar ska hjälpa till, att ungdomsverksamheten ska breddas, att 

föreningens aktiva tränar hårdare och att de ska skaffa varsin ny träningskamrat till 

föreningen. Detta för att föreningen ska erhålla bredd och topp på 

idrottsverksamheten.
59

    

 

5.2.5 Sammanfattning 1947-1969 

 

De stora förändringar inom IFK Växjö var att de från början hade flera sektioner med 

olika idrotter men under åren försvann dessa från föreningens agenda och endast 

                                                 
55
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friidrotten var kvar. Föreningen ville tillhöra toppskiktet inom friidrotten i Småland och 

Sverige och gjorde det under flera år av perioden. De ansåg att ungdomsverksamheten 

var grundläggande och viktigast i den visionen och de ville att fler ungdomar skulle 

börja med friidrott. Föreningen samarbetade med skolorna och andra föreningar för att 

locka till sig nya medlemmar. De såg även friidrotten som grunden för alla idrotter och 

den förnämligaste av alla idrotter. Under denna period är ekonomin uppåtgående och 

föreningen arrangerade tävlingar och andra arrangemang som bidrog till detta. Även 

stödföreningarna IFK Damklubb och Gamla IFK:are skapade en god resursbas för 

föreningen.          

 

5.3 Årsberättelser Växjö BK 1947-196960  
 
5.3.1 Verksamhetsförändringar och utveckling 

 

Det bildas en damsektion och en ungdomsavdelning utöver den befintliga fotbolls- och 

handbollssektionen. Damsektionen är aktiva vissa år och borta andra från föreningens 

verksamhet. När publikströmningen minskar så försöker klubben att ersätta de uteblivna 

intäkterna med andra arrangemang såsom mässor, fester, bingo och lotteri. 1955 

olycksfallsförsäkrades herrarna hos sina förbund och Folksam. Damerna försäkras först 

1959 hos Svenska fotbollsförbundet och Folksam.
61

 

       

5.3.2 Resursförutsättningar i föreningen 

 

Den ekonomiska situationen i föreningen är god från början men började svikta i slutet 

av perioden. Det berodde på att den publika tillströmningen sjönk kraftigt under 1960-

talet och ledde till minskade intäkter. Klubben finansierade annars sin verksamhet med 

lotteriförsäljning, fester och andra olika arrangemang.
62

 Från år 1955 tillkommer anslag 

från Växjö stad, Riksidrottsförbundet, och Svenska fotbollsförbundet i form av både 

ekonomiska och materiella medel.
63

 Föreningen anordnade under åren 1948-1958 
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 Box: FOLKRÖRELSEARKIVET KRONONBERG Växjö Bollklubb AII:1, Årsberättelser Växjö BK 1929-1963 & 

Box: FOLKRÖRELSEARKIVET KRONOBERG Växjö Bollklubb AII:2, Årsberättelser Växjö BK 1964-2008.  
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”Växjömässan” tillsammans med föreningarna Växjö SS och VAIS. Detta gav ett 

ekonomiskt tillskott till kassan.
64

 Både damsektionen och ungdomsavdelningen var mer 

eller mindre självförsörjande från och med 1957. Det var möjligt tack vare de 

försäljningar av lotter som anordnades. Året efter fick föreningen bidrag från staten i 

och med sina fritidsgrupper. Det är bara handbollen inom föreningen som årligen lyckas 

redovisa ett plusresultat eller ett nollresultat.
65

 Föreningen byggde sin ekonomi på 

lotteriverksamhet och anslag från staten, kommunen och de olika förbunden.
66

  

 

Medlemsantalet ökar sakta men säkert och vid årsberättelse för året1969 finns det 464 

medlemmar i föreningen jämfört med för 22 år tidigare då det var 155 st. medlemmar. 

En resursförutsättning är det gedigna engagemanget av medlemmar som hjälper 

föreningen med ledare, funktionärskap och stöd i allmänhet. Samt att utbildning av 

ledare och funktionärer inom föreningen sker kontinuerligt med kurser anordnade av 

klubben eller förbunden.
67

 

 

Föreningen har internationella utbyten inom fotbollen och handbollen under denna 

tidsperiod, det gäller både senior och ungdomsverksamheten. Föreningen har fått i 

förtroendeuppdrag av både Smålands fotbollsförbund och handbollsförbunds styrelser 

att anordna olika kvalmatcher inom fotbollen och handbollen samt en 

världsmästerskapsmatch i handboll och detta bidrog med ekonomiska medel till 

föreningen.
68

      

 

5.3.3 Barn och ungdomsverksamheten 

 

Föreningen har haft en ungdomsverksamhet sen början av den tidsperioden vi valt att 

undersöka och 1951 bildas en ungdomsavdelning. Detta i samband med sämre resultat i 

pojk- och ungdomsfotbollen och att de vill bryta denna trend. Det står i årsberättelsen 

från 1950 att åtgärder måste vidtas inom klubbens ungdomsfotboll och att arbetet 
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intensifieras. På detta sätt hoppas klubben få fram bättre spelare och bättre resultat. 

Detta arbete gav resultat under perioden då ungdomsverksamheten ökade och återväxten 

var god när flertalet spelare årligen flyttades upp i seniorverksamheten.
69

 Fotbollen är 

den stora delen av ungdomsverksamheten fram till 1957 när handbollen får ett 

uppsving. Klubben beskriver det så här ”Det är att hoppas, att klubben även i framtiden 

får tillgång till lokal för pojkhandbollen, ty det har ju med all tydlighet framgått att 

handbollen är en sport som gillas av ungdomen. Icke blott ur klubbens synpunkt är det 

vitalt intresse att fortsätta med denna ungdomshandboll utan även ur samhällets.”
70

 När 

klubben beskriver ungdomsverksamheten under 1940-talet och fram till början av 1960-

talet är det viktigt att nämna resultaten för de olika lagen och särskilt i fotbollen. Har det 

gått bra för ungdomslagen är det ett lyckosamt år för ungdomsverksamheten.
71

 Under 

1960-talet har ungdomsverksamheten internationella utbyten där de åker iväg och spelar 

matcher eller turneringar och tog även emot besök från dessa lag.
72

  

           

5.3.4 Beskrivning om föreningslivet 

 

Klubben uppskattar allas engagemang runt föreningen såsom aktiva, ledare, 

funktionärer och alla medlemmar som är med och stöttar Växjö BK i sitt arbete. 

Föreningen är mån om att utbilda sina ledare och funktionärer inom respektive idrott för 

att både ungdoms- och seniorverksamheten ska nå framgång och få fram nya spelare till 

representationslagen. Föreningen vill att en kamratanda ska genomsyra verksamheten 

där ungdomsverksamheten är det viktigaste.
73

 I styrelsens slutord från 1969 framkom 

det att idrottsåret hade varit blandat resultatmässigt men de tryckte framförallt på den 

fina kamratandan och sammanhållningen som fanns i de båda representationslagen. 

Styrelsen vill att detta ska bli signifikativt för föreningen i det fortsatta arbetet. Även 
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ungdomslagen drevs av denna anda från ledarsidan men även de aktiva agerade på 

samma sätt.
74

 

 

5.3.5 Sammanfattning 1947-1969 

 

Föreningen bildar en ungdomsavdelning för att stärka ungdomsverksamheten och kunna 

få en återväxt till representationslagen. De utbildar sina ledare och funktionärer 

kontinuerligt inom föreningen och genom förbundens kurser. Den ekonomiska biten i 

föreningen försämras under åren med sämre publikströmning men de försöker väga upp 

det med olika arrangemang. Men föreningens medlemmar engagerar sig och drivs av en 

kamratanda samtidigt som fler ansluter sig till föreningen och blir medlemmar. Under 

åren genomförs flera utbyten med internationella lag inom både fotbollen och 

handbollen. 

 

5.3.6 Jämförelse mellan föreningarna 1947-1969 och analytiskt avstamp 

 

Skillnaden mellan föreningarna är att Växjö BK i förhållande till IFK Växjö ser nyttan 

med flera olika sektioner och idrotter. IFK Växjö å andra sidan satsar enbart på 

friidrotten, som blir deras huvudidrott under denna period. Växjö BK satsade till 

skillnad från IFK Växjö på att utbilda egna medlemmar till ledare och instruktörer. 

Från denna tidsperiod kommer vi i vår analys framförallt att lyfta fram synen på de 

olika idrottssektionerna i föreningarna och vilken nytta de ser med dem. Vi kommer 

också ta upp om föreningarnas utnyttjande av resurser och då först och främst 

utbildande av egna medlemmar.   

 

5.4 Verksamhetsberättelser IFK Växjö 1970-tal75 
 

5.4.1 Verksamhetsförändringar och utveckling 

 

Föreningen inför ”friidrottsskolan” i sin egen regi vilket lockar stora mängder barn och 

ungdomar till föreningen.
76

 Idrottsföreningar blev likställda med andra föreningar så 
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som politiska och religiösa vad gällde bidrag.
77

 Föreningen skapade i slutet av årtiondet 

en uttalad målsättning för föreningen och denna innehöll bland annat saker som att 

föreningen skulle skapa klubbkänsla och en bredd i sin verksamhet som förväntades 

leda till en seniorelit. Under året 1970 så skaffade föreningen en farmarklubb i 

Tingsryd. Farmarklubben var till för unga talanger som inte riktigt nått eliten där de 

skulle kunna utvecklas på en lägre nivå och att steget skulle bli mindre när de väl skulle 

representera klubblaget på högsta nivå.
78

   

 

5.4.2 Resursförutsättningar i föreningen 

 

Under första halvan av årtiondet så har föreningen bra förutsättningar och många 

duktiga funktionärer som stödjer föreningen med sin hjälp vid tävlingar och andra 

evenemang. Ekonomin ligger på en stabil nivå tack vare arrangerandet av SM 1970 och 

påverkar inte föreningens handlingssätt i de olika sektionerna.
79

 Olika arrangemang 

under året 1970 som exempelvis Växjöloppet bidrog också till en förbättrad ekonomi 

vilket gjorde att föreningen kunde satsa mycket på ungdomsverksamheten samt skaffa 

sig en farmarklubb i Tingsryd.
80

 Under andra halvan av 1970-talet så ändras dock 

ekonomin till det sämre och tränarbrist beskrivs också som ett stort problem inom 

föreningen.
81

 I början av 1970-talet gjordes en satsning att göra den ekonomiska 

grunden stabil och detta ledde till att föreningen nästan fick drivas som ett företag. 

Föreningen ansåg det dock nödvändigt för att kunna bedriva sin stora 

ungdomsverksamhet.
82

 Den ekonomiska delen i föreningen undersöks och det 

framkommer idéer om att värva in färdiga produkter istället för att bedriva en egen 

”plantskola” som kostade mer.
83
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5.4.3 Barn- och Ungdomsverksamheten 

 

Tidigt under årtiondet kommer det fram röster inom föreningen om att barn och 

ungdomars intresse för friidrott måste byggas upp redan från barnsben. Föreningen 

beskriver hela tiden sin bredd bland yngre åldrar och detta utgör deras ryggrad för en 

fortsatt överlevnad. Styrelsen påpekar också att föreningen inte vill göra någon 

”stjärnsatsning” utan vill hellre hålla sin barn- och ungdomsverksamhet inom begreppet 

motionsidrott och breddidrott. Styrelsen skiljer mellan begreppen föreningsverksamhet 

och ”stjärnidrott”. Dock vill föreningen under årtiondet göra en satsning på ungdomar 

som är 15 år och äldre. Det styrks av att ordföranden i föreningen svarar ja på en 

intervjufråga om föreningen vill göra en elitsatsning.
84

  Förhoppningar presenteras 

också om att kunna satsa på ungdomar som är ”flygfärdiga” vid 14 – 15-års ålder.
85

 

Samtidigt startades det som av tränaren kallades för ”elitgrupper” och det var löpträning 

för ungdomar. De som ville ”bli något” skulle träna med dessa grupper och ”de som just 

då inte hade den rätta viljan och ambitionen gallrades bort.”
86

 Satsningen på att ha en 

egen ”plantskola” bland de yngre var ur ekonomisk synvinkel inte mest optimalt för 

föreningen och idéer om att värva in färdiga produkter framkom under året 1977.
87

  

 

5.4.4 Beskrivning om föreningslivet  

 

Många ledare framför sitt missnöje med att behöva sälja lotter och andra varor för att 

bedriva verksamhet på barn- och ungdomssidan. Föreningskänslan beskrivs som dålig i 

föreningen och olika insatser, så som ett träningsläger för barn och ungdomar i Växjö, 

genomförs för att förbättra den i slutet av årtiondet.
88

 Damtränare eftersöktes eftersom 

många flickor slutade på grund av att föreningens satsningar gick till de manliga 

utövarna. Friidrottsskolan var mycket uppskattad bland föräldrar i föreningen som såg 

den sociala nyttan med evenemangen.
89
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5.4.5 Sammanfattning 1970-tal 

 

IFK Växjö genomgick under 1970-talet en stor verksamhetsförändring i samband med 

införandet av en friidrottsskola. Ekonomin i föreningen styrde hela tiden verksamhetens 

utveckling och kan beskrivas som något ansträngd i alla fall under slutet av perioden. 

Till följd av detta tvingades ideellt arbete utföras av ledare och andra inom föreningen 

vilket inte uppskattades och kan tolkas som att föreningskänslan saknades. Barn- och 

ungdomsverksamheten är en stomme och föreningen uttrycker att de inte ska satsa på 

någon stjärnutveckling bland unga. Samtidigt inför de en satsning på ungdomar från 15 

års ålder och går ut med att föreningen vill vara elitsatsande. 

 

5.5 Årsberättelser Växjö BK 1970-tal90 

 

5.5.1 Verksamhetsförändringar och utveckling 

 

Året 1972 så drog kommunen fram vatten och avlopp till klubbens klubbstuga Furutå. 

Detta gjordes samtidigt som det byggdes en liten fotbollsplan bredvid stugan. Under 

samma år så gick handbollen ur klubben och startade en egen förening.
91

 Följande år 

startades vad som nämns som treklubbsalliansen. Det var en bingoallians mellan Växjö 

BK och två andra klubbar som skulle komma att ge stora ekonomiska vinster för 

klubben.
92

 I mitten av år 1975 så startade Växjö BK en juniorcup tillsammans med två 

andra föreningar och cupen innefattade lag från Blekinge, Halland, Skåne och 

Småland.
93

  

 

En stor och viktig händelse inträffade under år 1976 då det startades en 

stöd/föräldraförening till klubben. Denna arbetade med att stödja klubben vid olika 

evenemang så som matcher och liknande men stödet bestod också av ekonomiska 

tillskott. Samma år inskaffades också ett ekonomiutskott som skötte hela klubbens 

budget- och sponsringsarbete.
94
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Den största förändringen skedde dock under året 1978 då bolaget Växjö Bollklubb 

Service AB startades till följd av den tyngda ekonomin i klubben. Vid bildandet av 

bolaget kunde den ende aktieägaren Växjö BK få ett tillskott av ekonomiska medel. 

Satsningar gjordes då omkring klubbstugan där det bland annat byggdes en ny 

fotbollsplan, mingolfbana och kioskverksamhet. Under samma år kunde även en tränare 

anställas på heltid för arbetet med fotbollsskolorna.
95

  

 

5.5.2 Resursförutsättningar i föreningen 

 

Under första halvan av decenniet byggde klubben till stora delar sin ekonomi på 

lotterier under föreningens olika matcher, men även på anslag från kommunen. 

Publiksiffrorna var dock inte så höga vilket bidrog till att mindre kapital kom in till 

klubben. Positivt under denna tidsperiod var, enligt styrelsen, den stora användning av 

klubbens klubbstuga som började ta fart och verksamheten blev allt mer centrerad till 

den under årtiondet. Det enda som inte fanns var tillgång till dusch.
96

 De ekonomiska 

förutsättningarna ändrades senare mot det bättre i och med att klubben bland annat 

startade en bingoallians och en stöd/föräldraförening som skulle innebära ett stort lyft. 

Även tillsättandet av ett ekonomiutskott var viktigt eftersom det skötte hela budgeten 

och sponsorintäkterna.
97

 Det största lyftet för klubben kom dock under året 1978 då 

ekonomin var tung och det beslutades att bilda bolaget Växjö Bollklubb Service AB 

som då kunde göra stora investeringar på förbättringar vid klubbstugan ”Furutå” med 

bland annat byggnation av en ny fotbollsplan.
98

  

 

5.5.3 Barn- och Ungdomsverksamheten 

 

Denna sektion växer mycket under hela 1970-talet och verksamheten blir allt större 

under den senare halvan tack vare en speciell satsning på barn- och 

ungdomsverksamheten under året 1975. Under årtiondet breddades inte bara 

pojklagsfotbollen utan även flicklagen växte fram inom verksamheten. Klubben skrev i 

varje årsberättelse under tidsperioden att ungdomssektionen stod för fina prestationer 

och det fanns alltid en framtidstro om goda resultat för representationslaget i klubben. 
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Ungdomslagens fina prestationer i seriespelet tillskrevs från styrelsen till 

föräldraföreningen som bistod med moraliskt, ekonomiskt och praktiskt stöd.
99

 Det som 

upplevdes som negativt för ungdomsverksamheten var att träningsmöjligheterna under 

vinterhalvåret var begränsade och om det löstes kunde verksamheten breddats 

ytterligare. Styrelsen påpekade i en skrivelse till politikerna i Växjö att problemet 

behövde lösas snabbt med motiveringen: ”Eftersom föreningen inte bara ska fostra 

fotbollsspelare utan även ge dem en positiv fritid och skapa intresse för ideell 

verksamhet inom idrotten.”
100

  

 

5.5.4 Beskrivning om föreningslivet 

 

Klubben avrundar alla sina årsberättelser med att tacka samtliga medlemmar i 

föreningen för det stöd som hela tiden stöttade klubben och bidrog till att göra den 

trivsammare. Vid varje årsberättelse så uppmärksammade styrelsen sin ungdomssektion 

och om det hade gått bra för några lag så tillskrevs det tränare, ledare samt stödjande 

medlemmar för deras hårda arbete. Lagmedlemmarna i ungdomslagen berömdes också 

av styrelsen för sitt uppförande både på och utanför planen. Samma år så vädjade 

klubben till sina medlemmar om att ställa upp med personliga insatser eftersom 

verksamheten hade fördubblats från föregående år och då ställt stora krav på klubben.
101

  

 

Andra viktiga saker som styrelsen tryckte på var att det under söndagar anordnades 

promenader vid klubbstugan Furutå och det gav en bredd utanför den egna 

medlemskåren. Året 1974 så hade föreningen även en damklubb som på frivillig basis 

bland annat tillverkade priser och planerade evenemang.
102

 När styrelsen gjorde en 

summering över 1970-talet så beskrev de engagemanget i föräldraföreningen och 

ungdomsverksamheten som den satsning som banade väg för föreningens framtid.
103
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5.5.5 Sammanfattning 1970-tal 

 

Årtiondet började tungt inom ekonomin men vände vid ungefär halva decenniet och fick 

ett rejält uppsving i och med att bolaget Växjö Bollklubb Service AB startade där Växjö 

BK var enda aktieägare. Andra viktiga saker för ekonomins betydelse var att 

stöd/föräldraföreningen uppstod i mitten av årtiondet men de bistod även med annan 

värdefull hjälp i form av bland annat arbetskraft.  

 

Vidare så byggdes det mycket kring klubbens klubbstuga Furutå och den blev under 

1970-talet en allt större utgångspunkt för föreningen. Det byggdes exempelvis 

fotbollsplan, minigolfbana, kiosk och vatten och avlopp drogs fram till stugan.  

 

Ungdomsverksamheten växte mycket under 1970-talet och framförallt pojklagsfotbollen 

tog stora steg men även flicklagen blommade ut i klubben. Styrelsen hyllade alltid sin 

bredd inom föreningen och hade stora förhoppningar för framtiden. Det fina arbetet med 

att bredda verksamheten stod tränare, ledare, frivilligt engagerade föräldrar och 

medlemmar för.  

 

5.5.6 Jämförelse mellan föreningarna 1970-79 och analytiskt avstamp 

 

Från detta årtionde kommer analysen ta upp ekonomins påverkan på 

verksamhetsutvecklingen och föreningslivet i de båda föreningarna samt hur de olika 

ungdomsverksamheterna utvecklas i de två föreningarna. Båda föreningarnas 

ungdomsverksamhet växte under perioden tack vare att IFK Växjö startade en 

friidrottsskola och i Växjö BK startades nya pojk- och flicklag. Den stora skillnaden 

mellan föreningarna var att IFK Växjö började enligt ordförande med elitsatsning från 

15 år och uppåt medan Växjö BK behöll sitt breddideal.      
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5.6 Verksamhetsberättelser IFK Växjö 1980-tal.  

(År 1981 saknas och 1988-1989 är från protokoll).
104

 

 

5.6.1 Verksamhetsförändringar och utveckling 

 

Föreningen får under första halvan av årtiondet egna stadgar vilket ledde till att 

organisationen stärktes och det gav styrelsen förhoppningar om att styrelseledamöter 

skulle befrias från kommittéarbete.
105

 Föreningen tillsätter år 1980 en 

medlemsvårdskommitté och en seniorkommitté men medlemsvårdskommittén avskaffas 

under året 1985.
106

 I slutet av året 1988 togs beslutet att föreningen skulle arbeta efter 

programmet ”offensiv förening” som svenska friidrottsförbundet hade tagit fram.
107

 

 

5.6.2 Resursförutsättningar i föreningen 

 

Ett årtionde som speglas av hårt belastad ekonomi förutom under 1984 då föreningen 

anordnar SM-tävlingar vilket gav ett överskott i ekonomin. Överskottet satsas året efter 

på materiella saker men även på ledare- och tränarsidan. Ekonomin var fortsatt 

problematisk under året 1988 och pengar satsades på att skicka tre aktiva till en 

mångkampstävling i Aten. Förfrågan till dessa aktiva kom från svenska 

friidrottsförbundet vilket gjorde att föreningen betalade delar av resan.
108

 Ekonomin 

förbättras under det sista året på 1980-talet och gav då ett överskott i kassan.
109

 

Funktionärer till tävlingar är under årtiondet ett ständigt återkommande problem men 

även en brist på ledare tas upp som oroväckande för föreningen.
110

 Föreningen anställer 

i slutet av årtiondet en marknadsförare.
111
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5.6.3 Barn- och Ungdomsverksamheten 

 

Extra satsning görs på barn- och ungdomsverksamheten efter den ekonomiska vinsten 

från arrangerandet av SM. Styrelsen hade hopp om att detta skulle ge resultat på sikt 

och vidare skulle det innebära ett växande elitskikt och ge föreningen ”en plats i 

solen”.
112

 Mål sattes också upp under 1984 om att föreningen skulle minska den tidiga 

specialiseringen och istället skapa en röd tråd (gemensamma grunder) i all träning för 

sjuåringar och äldre.
113

 Tränare- och ledarefrågan diskuteras inom föreningen under 

hela årtiondet och den beskrevs som extra viktig på barn- och ungdomssidan för att alla 

skulle få chansen att bli så bra som möjligt. Träningskommittén presenterade under året 

1989 föreningens mål för att bygga upp den till en elitklubb både på senior- och 

ungdomsnivå.
114

  

 

5.6.4 Beskrivning om föreningslivet 

 

Krav framkom om att kommittéerna var tvungna att öka sin samverkan vilket skulle 

leda till en bättre sammanhållning inom föreningen. 1983 anser ordföranden att SM-

tävlingarna som föreningen skulle anordna nästkommande år var ett steg mot att lägga 

en grund för föreningen. Grunden skulle vila på hörnstenarna fin sammanhållning, stor 

arbetsglädje och god ekonomi.
115

 Framtidstron beskrivs som mindre bra hos 

ordföranden under året 1985 men med hjälp av föräldrar och anhöriga så hoppades 

ordförande att sammanhållningen och ekonomin skulle vändas till det bättre. Även året 

efter så tryckte ordföranden på att kamratskap, sammanhållning och entusiasm var 

tvunget att vidhållas eftersom ekonomin ledde till mer ideellt arbete inom föreningen.
116

 

Föräldrars ideella hjälp beskrevs som oerhört viktig för att föreningen inte skulle hamna 

i ”lingonserier” som också skulle leda till försämrad ekonomi.
117
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5.6.5 Sammanfattning 1980-tal 

 

Ekonomiskt svårt årtionde men det vändes till en positiv budget i slutet av decenniet. 

Även sammanhållningen i föreningen beskrivs som en ansträngd post förutom under 

året 1984 då SM anordnades. De stadgar som infördes under första halvan av 1980-talet 

innebar en stabilisering av organisationen. Tränarfrågan var under hela decenniet flitigt 

diskuterad och argumenten som togs fram var att barnen och ungdomarna i föreningen 

skulle få chansen att bli så bra som möjligt. Tankar som växte fram under tioårsperioden 

var att föreningen skulle bli en elitklubb på både senior- och ungdomssidan och det 

gjorde allt mer satsningar på att nå elitnivå hos de aktiva.  

 

5.7 Årsberättelser Växjö BK 1980-tal118 

 

5.7.1 Verksamhetsförändringar och utveckling 

 

Den största verksamhetsförändringen som skedde under 1980-talet var den 

omorganisation inom sektionerna i klubben. Under året 1980 så fanns endast en 

fotbollssektion, ungdomssektion och medlemssektion.
119

 Året efter avskaffas 

medlemssektionen och istället startas följande sektioner: dam, ekonomi, reklam och PR, 

Furutå och fest. De två sista sektionerna hade hand om allt arbete kring Furutå och 

arrangerandet av olika evenemang.
120

   

 

Året 1980 instiftar föreningen också en ungdomsfond som var tänkt att premiera 

insatser i ungdomssektionen. Insatserna kunde vara allt från idrottsliga och 

ledarskapsmässiga till kamratskapsmässiga och uppträdande i övrigt.
121

 

 

Andra stora verksamhetsförändringar var ombyggnationerna och renoveringarna som 

ägde rum vid Furutå med bland annat bevattningsanläggning och parkering som 

påverkade verksamheten.
122
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5.7.2 Resursförutsättningar i föreningen 

 

Början av årtiondet är svårt ur en ekonomisk synvinkel men tack vare medlemmar och 

framförallt föräldraföreningen arbete reds stormen ut. Andra viktiga inkomster och 

resursförutsättningar för klubben i början av decenniet är anslag från kommunen plus 

bidrag från RF.  

 

I början av 1980-talet sker en ny organisering av klubben och det skapades olika 

sektioner för arbetet i klubben.
123

 Andra stora resursförutsättningar för klubben var den 

bevattningsanläggning och parkering som byggdes vid Furutå under året 1982. Det gav 

en utgift under året men skapade bättre förutsättningarna för klubben på sikt. Samtidigt 

fick klubben material från kommunen för att göra en totalrenovering av klubbstugan 

Furutå och allt detta arbete utfördes av kansliets personal.
124

 De anställda som fanns i 

klubben vid slutet av 1980-talet var två föreningskonsulenter, en herrlagstränare, två 

juniortränare och tre stycken tränare som delade på damlaget.
125

 Fotbollsskolan som 

anordnades i klubbens regi ökade sin verksamhet under 1980-talet och ungdomar från 

klubben fick arbeta som ledare. Samtidigt anordnade föreningen ledar- och 

spelarutbildning för medlemmarna men det startades också ett samarbete med Östers IF 

och Växjö Norra där träffar anordnades och det fördes diskussioner kring 

ungdomsfrågor.
126

 Föräldraföreningens ekonomiska stöd under hela 1980-talet ansågs 

av styrelsen som ovärderligt för klubben.    

 

5.7.3 Barn- och Ungdomsverksamheten 

 

Verksamheten för de yngre beskrivs som väldigt framgångsrik under hela årtiondet och 

särskilt i början av 1980-talet då ungdomsfotbollen i klubben beskrivs ligga på elitnivå. 

Den framgången kom tack vare den satsning som skett på ungdomssidan de fem 

föregående åren. Samtidigt som nivån i ungdomslagen beskrivs som hög så påpekade 

styrelsen att det viktigaste var inte att hela tiden vinna utan föreningen skulle fortsätta ta 

emot alla oavsett fotbollstalang. De menade också att utslagning i unga åldrar inte 
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skulle sättas i system eftersom fotboll var en lek där alla hade roligt tillsammans.
127

 

Ungdomssektionen jobbade också hårt under början av 1980-talet med att ta fram en 

policy som skulle förbättra föreningens ”ansikte utåt” och detta arbete prioriterades högt 

i ungdomssektionen.
128

 Styrelsen berömde alltid ungdomssektionen i årsberättelserna 

och berömde det fina arbete som tränare, ledare och föräldrar la ner vilket bidrog till att 

ge klubben både bredd och topp på ungdomssidan.
129

 

 

5.7.4 Beskrivning om föreningslivet 

 

Som i alla årsberättelser så fortsätter styrelsen med att skriva ut sitt stora tack till 

föreningens samtliga medlemmar och deras stöd under hela 1980-talet. Extra mycket 

tack riktas till föräldraföreningen och ungdomssektionens tränare och ledare för deras 

arbete. Festsektionens arbete med att arrangera evenemang var under året 1981 lyckat 

och styrelsen hade förhoppningar om att även efterföljande år kunde få evenemang 

planerade med: ”sammanhållning och klubbkänsla i högsätet.”
130

  

 

Klubben värderade också lojala ideella insatser från många medlemmar i slutet av 1980-

talet högt då ekonomin inte var den bästa.
131

 Föreningen anordnade även en resa för alla 

ledare i föreningen under året 1989 som bidrog till en ännu mer sammansvetsad 

ledarstab. Klubben påpekade även att utbildning var viktigt för föreningslivet.
132

 

 

5.7.5 Sammanfattning 1980-tal 

 

Årtiondet kan sammanfattas som då ungdomsfotbollen verkligen utvecklades och nådde 

enligt styrelsen elitklass i vissa lag. De uttryckte dock att det inte var någon gallring 

eller liknande som förekom utan alla var välkomna till föreningen. Verksamhetsmässigt 

så förändrades klubben också då nya sektioner bildades vilket ledde till en annorlunda 

arbetsfördelning inom föreningen. Detta skedde samtidigt som föreningens klubbstuga 

och området intill genomgick förändringar som ledde till bättre förutsättningar för 
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klubben. Ekonomin var under hela tidsperioden osäker men den löstes alltid på ett eller 

annat sätt med hjälp av medlemmarna och framförallt föräldraföreningen.  

 

5.7.6 Jämförelse mellan föreningarna 1908-89 och analytiskt avstamp 

 

Från detta årtionde kommer analysen att behandla föreningarnas syn på barn- och 

ungdomsverksamheten. Där Växjö BK ansåg att ingen gallring eller selektering skulle 

ske inom föreningarnas ungdomslag. IFK Växjös tankar var däremot att föreningen 

skulle bli en elitförening både inom senior- och ungdomsverksamhet. Detta påverkade 

föreningskänslan olika inom de två föreningarna då den sjönk i IFK Växjö men däremot 

stärktes inom Växjö BK.  

 

5.8 Protokoll IFK Växjö 1990-1998  

(År 1990 saknas).
133

 

 

5.8.1 Verksamhetsförändringar och utveckling  

 

Styrelsen presenterade i slutet av år 1995 en verksamhetsplan för föreningen och där 

skrevs att en uttalad satsning skulle göras på ungdomssidan eftersom antalet 

friidrottande ungdomar i övre tonåren var tunt.
134

 Nya målsättningar föreslogs också för 

föreningen och de bestod av följande mål: ”IFK Växjö skall senast år 2002 vara en av 

Sveriges fem bästa friidrottsföreningar enligt principen om föreningspoäng. 

’Ekonomisk’ värvning skall inte förekomma. Av bredd kommer elit och av elit kommer 

bredd.”
135

   

 

5.8.2 Resursförutsättningar i föreningen 

 

Styrelsen ansåg att föreningen inte skulle tjäna något på att bli en ekonomisk förening 

eller bilda bolag.
136

 I början av 1990-talet är ekonomin så pass dålig år efter år att det till 

slut inte höll längre. 1994 inrättas därför ett moratorium i föreningen och detta innebar 

att alla betalningar som fanns var tvungna att frysas. Föreningen ställdes då inför ett 

ultimatum om att antingen göra en betalningsplan med alla fordringsägare, avveckla 
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verksamheten eller att gå i konkurs och där valde de alternativ ett.
137

 I mitten av 1990-

talet sker en förändring på den ekonomiska delen och ett antal föräldrar inom 

föreningen ställer upp med arbetskraft för att rädda verksamheten och samtidigt 

beslutades om att det inte skulle göras några värvningar av aktiva.
138

  

 

Beslut togs om ett så kallat elitstöd till de aktiva på elitnivå i föreningen under andra 

halvan av årtiondet. I beslutet bestämdes att summor skulle betalas ut till de elitaktiva i 

olika nivågrupperingar. Grupp A som var den bäst betalda bestod av två manliga 

idrottare som var tvungna att prestera kring 50:e plats i världen i sin gren. Vidare fanns 

det bonussystem som användes för aktiva som inte hade ekonomiskt stöd och bonusar 

betalades ut om de aktiva presterade bra i stora tävlingar. Aktiva som var aktuella för 

detta bonussystem var från 17 år och uppåt.
139

 

 

5.8.3 Barn- och Ungdomsverksamheten 

 

I början av år 1991 så togs beslut om att sex aktiva ungdomar skulle tilldelas stipendier 

och bli så kallade ”sommarproffs” inom föreningen.
140

 På ungdomssidan så beskrevs 

det under år 1994 att föreningen hade en stabil bredd bland ungdomarna men oron låg i 

rekryteringen eftersom det inte fanns någon direkt topp i massorna.
141

 Noteringar kring 

IFK:s ungdomsverksamhet visade på att friidrottsskolorna (som benämndes som IFK:s 

ryggrad) var tvunget att ha en fortsatt utveckling. Målsättningen för dessa var att skapa 

en stark sammanhållning inom gruppen och främja alla individers utveckling både 

idrottsligt och socialt.
142

 Tränarfrågan diskuterades ofta under årtiondet då det 

rapporterades om många ungdomar som ville friidrotta men tränarna räckte inte till och 

det ledde till att styrelsen föreslog en anställning av en tränare. Tränaren skulle ta hand 

om gruppen 15 – 16-åringar och förhoppningar fanns då om att kunna fånga upp fler 

som skulle kunna bli bra seniorer.
143
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En organisation av träningsgrupperna presenterades av två styrelsemedlemmar i slutet 

på decenniet och det förslaget diskuterades. Förslaget innehöll en uppdelning av 

ungdomarna där träningsverksamheten skulle delas in i en träningsgrupp för 15 – 16-

åringar och en med 17-åringar och uppåt. Den senare gruppen delades in i två grupper 

där grupp ett var en ”elitgrupp med mål.” Detta innebar Sverigeelit och 100 % satsning. 

De aktiva fick där skriva kontrakt om skyldigheter och rättigheter samt att ett eventuellt 

bonussystem upprättades mot den aktive och de största tränarresurserna skulle inriktas 

på den träningsgruppen. Den andra gruppen i samma åldersspann var övriga som inte 

kunde genomföra samma satsning och dessa skulle då få reducerad hjälp från 

föreningen.
144

 

 

5.8.4 Beskrivning om föreningslivet 

 

Problemen inom föreningen diskuteras i slutet av år 1992 och det som tas upp är 

ledarsidan och den interna informationen. Några månader senare tar ordföranden upp 

kravet kring att föreningen satte en långsiktig målsättning som skulle innefatta alla 

områden och genomsyra hela föreningens arbete.
145

 Föreningen gick under krisåret 

1994 ut med en skrivelse till alla sina medlemmar och förklarade det ekonomiska läget 

och bad samtidigt om en frivillig extra medlemsavgift för att rädda ekonomin.
146

 En 

följd av krissituationen under året 1994 innebar att stämningen inom föreningen, 

framförallt hos de aktiva, sjönk och tränare påpekade det och krävde en nystart för att på 

så vis väcka andan hos medlemmarna. Stöd i form av arbetskraft från engagerade 

föräldrar rätade ut några av de ekonomiska problemen i föreningen.
147

   

 

5.8.5 Sammanfattning 1990-tal 

 

Ett årtionde som till stora delar innehöll en svår ekonomisk situation som också 

begränsade föreningens utveckling särskilt vid krisåret 1994. En följd av det 

ekonomiska läget blev att föreningskänslan beskrevs som dålig inom föreningen och 

framförallt de aktiva upplevdes som dämpade. Barn- och ungdomssidan hade en stor 

bredd men saknade den allra högsta toppen under stora delar av decenniet och detta var 
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ett resultat av för dåliga tränar- och ledarresurser. Det framkom under decenniet även 

nya och längre satta målsättningar för föreningen samt en ny verksamhetsplan.  

 

5.9 Årsberättelser Växjö BK 1990-1998148  

 

5.9.1 Verksamhetsförändringar och utveckling  

 

När staten genomför ny skatteomläggningen 1991 påverka det föreningen med att de 

flyttar över både vård av sponsring och aktivitetsgrupper till klubbens aktiebolag. Detta 

var för att stärka klubbens och aktiebolagets ekonomi. I samband med 

skatteomläggningen beslöt styrelsen att införa familjemedlemskap, och detta medförde 

en kraftig ökning av antal medlemmar. Utvecklingsgruppens områden i föreningen har 

varit att förbättra: information, spelarutbildning, ledarvård, ledarrekrytering, rekrytering 

av ungdomar och spontanfotboll med mera. Damsektionen försvinner 1994 p.g.a. den 

bristande ekonomin och därefter är föreningen enbart en herrförening.
149

 Mellan 1992-

1994 satsar föreningen på olika talangutvecklingsgrupper för att förbättra utbildningen 

av ett antal handplockade ungdomar ur föreningen. Men de erbjuder samtidigt övriga 

aktiva i ungdomsavdelningen en breddutvecklingsgrupp där de får träna på vad de vill 

efter önskemål.
150

   

 

5.9.2 Resursförutsättningar i föreningen 

 

Den ekonomiska situationen förändras under 1990-talet i och med en ny 

skatteomläggning 1991 som påverka föreningens ekonomi negativt samt att bidragen 

från kommunen minskar. Därför väljer klubben att flytta över viss sponsringsvård och 

gruppen fritidsbollarna till VBK service AB för att stärka aktiebolaget och klubbens 

ekonomi. Men med Bingolottos intåg och att ungdomsverksamheten blir 

bidragsberättigad 1992 klarar föreningen likviditeten resten av årtiondet. 1994 krävs det 

dock att representationslaget för damsektionen dras ur seriespel för att rädda ekonomin. 

Föreningen genomför en satsning på sina egna planer vid Furutå där omklädningsrum 

och materialrum anläggs. Är med fram till 1991 och deltar i skolornas Fria Aktiviteter 
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 Box: FOLKRÖRELSEARKIVET KRONOBERG Växjö Bollklubb AII:2, Årsberättelser Växjö BK 1964-2008.  
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 Box: FOLKRÖRELSEARKIVET KRONOBERG Växjö Bollklubb AII:2, Årsberättelser Växjö BK 1990-1998. 
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 Box: FOLKRÖRELSEARKIVET KRONOBERG Växjö Bollklubb AII:2, Årsberättelser Växjö BK 1992-1994.  
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(FA-verksamhet).
151

 Klubben startade även upp ett projekt för nyanlända flyktingar, 

som innebär att föreningen anordna fritidsaktiviteter på de två flyktingförläggningarna i 

kommunen.
152

 Under hela 1990-talet genomförs kontinuerligt utbildning av ledare, 

funktionärer och domare inom föreningen och av fotbollsförbundet. Framförallt inom 

ungdomsverksamheten där klubben utbildar sina egna aktiva till att bli ledare inom 

föreningen. Föreningen har en kanslist anställd på mellan 40-50% under årtiondet. Detta 

för Växjö BK anser att kanslipersonalen är navet i ungdomsverksamheten, och att de 

måste fortsätta att utveckla kansliverksamheten och dess funktion. Samma gäller 

klubbens supportklubb/föräldrar förening som ställer upp och bidrag till klubbens 

arbete. Klubben arrangera varje år en fotbollsskola ihop med stadens andra föreningar 

som ger god pr för föreningen.
153

      

 

5.9.3 Barn- och ungdomsverksamheten 

 

Barn- och ungdomsverksamheten beskrivs som ryggraden i Växjö BK:s verksamhet och 

där de största resurserna läggs med att utbilda ledare och även ungdomarna till framtida 

ledare inom föreningen.
154

 1992 satsar föreningen på talangutveckling med individuell 

träning för ett antal handplockade ungdomar. De anser att denna satsning var lyckad och 

ska bygga vidare på den.
155

 Året där på fortsätter talangutvecklingen med individuell 

teknik träning som erbjuds för de utvalda ungdomarna. Samtidigt startas en 

breddutvecklingsgrupp där de ungdomarna som inte kom med i 

talangutvecklingsgruppen erbjuds extra träning efter önskemål.
156

 1994 erbjöds 

utvecklingsgruppen en spelarutbildning i form av en praktisk utbildning men även 

teoretisk i kost, mentalträning, skadebehandling och spelförståelse.
157

 

Ungdomsverksamheten är ledande inom Småland och många utav lagen når framgång i 

DM och seriespelen under årtiondet.
158

 Klubben hade en föreningsträff 1996 på 

stadshotellet med alla ledare ur föreningen för att sätta upp nya verksamhetsmål och en 

                                                 
151
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 Box: FOLKRÖRELSEARKIVET KRONOBERG Växjö Bollklubb AII:2, Årsberättelse Växjö BK 1992, s. 15. 
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 Box: FOLKRÖRELSEARKIVET KRONOBERG Växjö Bollklubb AII:2, Årsberättelse Växjö BK 1990, s. 7. 
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 Box: FOLKRÖRELSEARKIVET KRONOBERG Växjö Bollklubb AII:2, Årsberättelse Växjö BK 1994, s. 7.  
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 Box: FOLKRÖRELSEARKIVET KRONOBERG Växjö Bollklubb AII:2, Årsberättelser Växjö BK 1990-1998. 
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utvecklingsplan för VBK-ungdom.
159

 Ungdomssektionen beskriver sin verksamhet med 

att de är oerhört glada att klubben fått fram så fina ungdomsledare ur sina egna VBK-

ungdomar.
160

 ”Dessa måste vi stötta. De gör ett fantastiskt arbete och är mycket 

populära bland spelare och föräldrar. Vilket ledarsparkapital. Många andra 

framgångsrika insatser kan nämnas och det är särskilt viktigt att säga att övriga icke 

nämnda lag, vunnit stora segrar både över lag och sig själva tillsammans med sina 

ledare. De är en ovärderlig tillgång för Växjö BK.”
161

     

 

5.9.4 Beskrivning om föreningslivet 

 

Klubben uppskattar allas arbete från aktiva, ledare/funktionärer, tränare och 

supporterklubben/föräldrar föreningen att utveckla och behålla den fina verksamheten. 

Uppskattar skärskilt kansliets arbete som de anser navet i ungdomsverksamheten.
162

 I 

föreningen är VBK andan viktigt och det syns i årsberättelsen ”Året 1998 var ett år som 

satte ledare, spelare och kansli på prov, pågrund av allt regn som föll på våren och satte 

an planerna hårt. Men det löstes föredomligt tack vare BK-andan i föreningen.”
163

 

Klubbens ryggrad är ungdomsverksamheten där de arbeta för att förbättra och utveckla 

den varje år med utbildning av ledare och spelare. Det syns i slutorden från 1997 när 

styrelsen beskriver verksamhetsåret med glädje och sorg. Glädje att föreningen växer 

och mår bra. Sorg över ledare som slutar och lämnar föreningen. De som varit en 

byggkloss i verksamheten för Växjö BK.
164

 När föreningen beskriver och sammanfattar 

verksamheten lyfts både sportsliga framgångar och motgångar. Men framförallt att 

lagen i föreningen vunnit segrar över lag och sig själva tillsammans med sina ledare och 

att insatserna utanför banan är lika viktigt. Samt att alla är ovärderliga för föreningen.
165
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 Box: FOLKRÖRELSEARKIVET KRONOBERG Växjö Bollklubb AII:2, Årsberättelse Växjö BK 1995, s. 5.  
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 Box: FOLKRÖRELSEARKIVET KRONOBERG Växjö Bollklubb AII:2, Årsberättelse Växjö BK 1991, s. 8.  
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5.9.5 Sammanfattning 1990-1998 

 

Under årtiondet ändras förutsättningar ekonomiskt för föreningen med den nya 

skatteomläggningen 1991 som påverka idrottsrörelsen negativt. Föreningen löser det 

med att flyttar över vissa delar av verksamheten till VBK service AB och att försäljning 

av bingolotter startade. Ungdomsverksamheten är ryggraden i föreningen och det är här 

den mesta energin läggs ner. De gör ett försök med talangutveckling mellan 1992-1994 

men har samtidigt en breddutvecklingsgrupp där alla ges möjlighet till extra träning 

efter önskemål. Föreningen har kanslipersonal anställda på mellan 40-50% och detta för 

att kansliet är navet i ungdomsverksamheten. Klubben arbeta för att utveckla sin 

verksamhet med utbildning av ledare och spelare inom föreningen. Föreningen drivs av 

en kamratanda där alla ställer upp för att driva föreningen vidare. De har en 

supporterklubb/föräldrar föreningen som hjälper till med verksamheten.  

 

5.9.6  Jämförelse mellan föreningarna 1990-98 och analytiskt avstamp  

 

Under 1990-talet väljer IFK Växjö inte att bli en ekonomisk förening även att ekonomin 

gick dåligt och föreningen fick inrätta ett moratorium. Detta påverkade 

föreningskänslan negativt bland framförallt de aktiva. Växjö BK däremot klarade sin 

ekonomiska situation genom att flytta över delar av sin verksamhet till sitt aktiebolag. 

Under detta årtionde väljer Växjö BK under en treårsperiod att inrätta talanggrupper i 

sin barn- och ungdomsverksamhet som kan liknas med IFK Växjös satsning på att få 

fram en topp bland bredden.  

 

6 Analys och diskussion  
 

I vår analys som följer kommer vi att analysera den empiri som vi samlat in från 

Kronobergsarkivet om de två utvalda föreningarna. Detta material kommer att 

behandlas utifrån de teoretiska perspektiven, forskningsläget och dess teorier som har 

tagits upp.  

 

6.1 Tävlingsfostran och föreningsfostran  
 

De båda begreppen tävlingsfostran och föreningsfostran som Idrottsstödsutredningen 

har tagit fram går att applicera på de båda undersökta föreningarna. Dessa begrepp 
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lägger grunden för hur tränare och ledare ska leda de aktiva inom föreningen. Vidare 

framkom det från Idrottsstödsutredningen att tävlingsfostran framkom ur idrottens egna 

uppdrag och synsätt medan föreningsfostran kom från samhällets håll där demokratiska 

förhållningssätt är ledande.
166

 För att då sätta in dessa begrepp på de undersökta 

föreningarna så resulterar det i att båda föreningarna försöker kombinera båda 

uppdragen. IFK Växjö tenderar dock att luta mer mot tävlingsfostran i och med att 

föreningen har en uttalad elitsatsning där ord som selektering, utslagning och tidig 

specialisering finns att utläsa. Denna elitidrott förändrar, som Lindfelt menade, 

människosynen genom att individen ses som ett instrument och enbart de fysiska 

egenskaperna tränas.
167

  

 

För att då titta på Växjö BK så är det mer av typen föreningsfostran som dominerar 

eftersom de uttrycker sig om att deras förening inte ska förknippas med ord som 

selektering och utslagning. De nämner dock att deras ungdomsverksamhet håller samma 

mått som elitföreningarna i Sverige men det görs ingen uttalad elitsatsning i föreningen. 

Ett tydligt exempel på Växjö BK:s föreningsfostran är citatet: ” … Icke blott ur 

klubbens synpunkt är det vitalt intresse att fortsätta med denna ungdomshandboll utan 

även ur samhällets.”
168

  Men ett motsägande exempel på detta var, som tidigare går att 

utläsa, att Växjö BK under 1990-talet startade en talangutveckling inom föreningen 

under en treårsperiod. Detta gjordes eftersom det gick så bra för representationslaget 

och föreningen ville då göra en, vad som utifrån kan ses som, elitsatsning på vissa 

ungdomar. Trots detta är det föreningsfostran som är övervägande inom föreningens 

verksamhet.  

 

6.2 Förändringar inom verksamheten i IFK Växjö och Växjö BK 
 

Enligt Stenling och Fahlén har idrotten idag ändrat inriktning och en spricka uppstått 

mellan traditionella ideal inom amatörismen och det kommersiella intresset. För idag 

ska idrotten både leverera resultat, tillhandahålla fritidsverksamhet och demokratiskt 
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 Sverige. Idrottsstödsutredningen, Föreningsfostran och tävlingsfostran: en utvärdering av statens 

stöd till idrotten: betänkande, s. 187 & 191-192.  
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 Mikael, Lindfelt, Idrott och moral: reflektioner över idrottens ideal, s. 134. 
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 Box: FOLKRÖRELSEARKIVET KRONONBERG Växjö Bollklubb AII:1, Årsberättelse Växjö BK 1957, s. 8.   
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fostra.
169

 Där syns en skillnad mellan föreningarna då IFK Växjö väljer att enbart satsa 

på friidrotten tidigare i sin verksamhet. De vill att föreningen ska tillhöra eliten och 

toppskiktet i Sverige inom friidrotten. Ishockeysektionen valde att lämna föreningen 

eftersom de inte kände något stöd från styrelsen och att de missgynnades och 

handbollen som samtidigt försvinner ur föreningen sågs bara som en motionsform.
170

 

För att uppnå sin vision valde föreningen på 1980-talet att göra en elitsatsning med en 

plan som beskrivs med en offensiv förening.
171

  

 

Växjö BK å andra sidan har en annorlunda syn på sin verksamhet där 

ungdomsverksamheten skulle vara deras ryggrad. De ville utveckla sina ungdomar både 

på och utanför planen.
172

 Växjö BK hade också andra idrottssektioner däribland 

handboll som valde att lämna för att starta en egen klubb.
173

 Sen valde även föreningen 

att lägga ner damsektionen på 1990-talet p.g.a. den ekonomiska situationen.
174

 Denna 

utveckling föreningarna har gjort kan ses ur de två olika uppdragen som präglar 

föreningslivet nämligen föreningsfostran och tävlingsfostran. Hur de ska kombinera 

dem i sin verksamhet är ofta svårt för i de flesta fall väger något uppdrag tyngre. 

Resultatet blir då att föreningen lätt tappar det ena uppdraget. De största 

konsekvenserna blir när tävlingsfostran tar över eftersom det, som analyserats innan, 

kan leda till selektering och att det bara är goda resultat som betyder något.
175

  I de 

verksamhetsberättelserna och protokoll som studerats från IFK Växjö uttrycks det 

frekvent att föreningen ska tillhöra toppsiktet i Sverige. Denna syn inom föreningen 

tenderar att luta sig emot de tidigare presenterade teorierna om tävlingsfostrans grunder. 

Med detta menas att goda resultat och vinster är det enda som betyder något för 

verksamheten.      
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6.3 Resursförutsättningar i föreningarna 
 

Inom Växjö BK så ansåg man att kanslipersonalen var navet inom barn- och 

ungdomsverksamheten och därför gjordes satsningar på att förbättra kansliverksamheten 

och dess funktion inom klubben. Personalen som fanns var anställda av föreningen med 

en arbetstid på 40-50 %.
176

 Detta överensstämmer med Forslunds tankar om att 

kansliverksamheten måste vara under ständig utveckling och han vill också se en 

förbättring från de olika förbunden när det gäller stöd kring detta i 

idrottsföreningarna.
177

 

 

Det ideella arbetet kring föreningen skiljer sig åt mellan de två olika klubbarna där 

Växjö BK och deras medlemmar sluter samman för att driva verksamheten framåt. 

Vuxna och ungdomar, ur den egna föreningen, i Växjö BK utbildades till 

ungdomsledare och tränare. I enlighet med Lindfelts tankar så är denna utbildning ett 

steg i en uppfostran av föreningens medlemmar. Han menar att denna fostran ska lära 

framförallt unga vad idrottskulturen innebär och ge dem en moralförståelse om vad som 

är ett godtagbart förhållningssätt inom idrotten.
178

 Arbetskraft var därför sällan svår att 

få tag i utan alla hjälptes åt för klubbens bästa. IFK Växjö hade dock svårt att skaffa 

fram nya tränare och ungdomsledare och alla var inte nöjda med att behöva arbeta 

ideellt för att driva verksamheten framåt. Föräldrarnas ideella arbete beskrevs dock som 

viktigt av styrelsen eftersom föreningen annars kunde hamna i ”lingonserier”.
179

 

Problemen med rekrytering och synen på ideellt arbete kan enligt Lindfelt vara ett 

resultat av en satsning på elitidrott. Detta eftersom idrotten då blir allt viktigare i 

människans liv och det kritiska reflekterandet över sin verksamhet tenderar att 

försvinna. Vidare menar han att föreningens ansvar inte bara stannar vid det idrottsliga 

utövandet utan de ska även fostra medlemmarna på det allmänna planet. Viktiga 

dimensioner blir då att det överförs traditioner mellan de olika generationerna samt att 

en socialiseringsprocess för ungdomar beaktas, vilket kan ses i Växjö BK.
180
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Enligt Eriksson & Svensson kan en ideell förening flytta delar av sin verksamhet till ett 

aktiebolag och börsnotera bolaget för att få in mer kapital. Detta för att få bort en 

riskfylld del ur föreningens verksamhet.
181

 Växjö BK valde att bilda VBK service AB 

som var ett aktiebolag inom föreningen för att råda bot på den ekonomiska situationen 

1978. I samma stund blev föreningen en ekonomisk förening.
182

 En ideell förening kan 

ingå i en ekonomisk förening men den ska drivas i egna enheter och den får inte gynna 

några andra än föreningens medlemmar.
183

 IFK Växjö valde dock att inte bilda ett bolag 

utan argumenterade för att föreningen inte skulle tjäna på det trots den svåra 

ekonomiska situationen som de befann sig i, under början av 1990-talet.
184

 

 

6.4 Beskrivning om föreningslivet 

 

Det går klart och tydligt se att föreningskänsla och sammanhållning ofta är problematisk 

inom IFK Växjö och detta kan bero på det som Lindroth och Norberg tar upp om 

elitidrott. De menar att den professionalisering som då sker även påverkar föreningens 

inre struktur.
185

 Jämförelsevis så skrivs det hos Växjö BK att föreningskänslan och 

sammanhållningen är god inom klubben och de trycker på att resultat inte är det 

viktigaste för barn- och ungdomsverksamheten utan deltagandet är viktigare. Denna 

beskrivning går därmed in under regeringens begrepp för breddidrott eftersom resultat 

och prestation endast ska vara en sporre för deltagarna.
186

  

 

Precis som Forslund skriver om de resultat han har hittat från olika studier så uppstår 

det ofta en oenighet i föreningarna om vilken inriktning som verksamheten ska ha. Han 

menar att de tre valen som finns är idrott för alla, resultatorientering eller 

kommersialisering/professionalisering.
187

 Detta stämmer väl in med den problematik 
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som beskrivs i IFK Växjös verksamhetsberättelser. Styrelsen är där oenig flertalet 

gånger om vilken riktning deras verksamhet ska ha. Det skrivs om att en elitsatsning ska 

göras men samtidigt vill de inte gå ifrån sina ideal kring att alla ska få vara med och 

lyckas. Andra år är styrelsen redo att slopa sin barn- och ungdomsverksamhet helt för 

att endast satsa på att värva in färdiga produkter.
188

 Växjö BK å andra sidan har en klar 

och tydlig uttalad policy om att klubben inte ska sätta selektering och prestation i 

system.
189

 Detta frångås dock under en treårsperiod på 1990-talet då en talangutveckling 

startades inom föreningen.
190

 

 

6.5 Diskussion 

 

Tittar vi då vidare på resultatet från vår undersökning så finns det många intressanta 

vinklar att granska och framförallt nya forskningsfrågor att undersöka. Det antagandet 

vi gjorde i början av studien om att en förening var elitsatsande och en inte var det 

visade sig stämma men det fanns under vägen en del indikatorer på att fallet kanske inte 

var så trots allt. Det visade bland annat att Växjö BK startade en så kallad 

talangutveckling vilket verkligen går emot föreningsfostrans ideal. Föreningen insåg 

dock snabbt att detta inte var ett fungerande arbetssätt för föreningen och la därför ner 

sin talangutveckling efter tre år.  

 

Ytterligare saker som gick att utläsa i föreningarnas utveckling var den tvetydighet som 

framkom hos IFK Växjö under vissa år. Styrelsen hade svårt att enas om vilken riktning 

deras verksamhet skulle ha och om en elitsatsning skulle göras eller inte. Å ena sidan 

vill de vara en förening med högt anseende och bra resultat men å andra sidan så ville 

de inte gå ifrån sin gamla policy om att alla skulle ha samma möjlighet att lyckas. 

Föreningen diskuterade om att inte göra någon elitsatsning i barn- och 

ungdomsverksamheten utan den ses som föreningens ryggrad. Senare uppkommer dock 

tankar om att en egen plantskola med ungdomar var för dyr att bedriva och bara färdiga 

produkter skulle värvas in men när ekonomin då gick dåligt så gick föreningen tillbaka 

till ungdomarna som ryggraden i verksamheten. Detta problem brottades föreningen 

med under vissa tidsperioder och väldiga problem uppstod när inget enande skedde i 
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frågan. Detta skulle kunna vara slitningar som påverkade och kanske rentav hämmade 

utvecklingen av föreningen men det är saker som det bara kan spekuleras om.    

 

Ett annat viktigt faktum att tänka på utifrån resultatet är att föreningarna som vi har 

granskat utövar två olika idrotter där IFK Växjö specialiserar sig på friidrott och Växjö 

BK på fotboll. Friidrotten är i allra högsta grad en individuell idrott där varje person 

tävlar för sig själv, förutom i lagtävlingar som exempelvis stafetter, i jämförelse med 

fotboll som är en lagidrott. Även resursförutsättningarna för de olika idrotterna skiljer 

sig åt. Friidrotten kräver mer utbildade människor i tävlingssituationer för exempelvis 

mätning och tidtagning. Fotbollen har dock inte samma krav på arbetsuppgifterna utan 

kan lättare genomföras av medlemmarna. IFK Växjö kan därför ha haft det svårare att 

skaffa fram resurser som skulle kunnat användas i föreningen. Samtidigt gjorde Växjö 

BK satsningar på att utbilda personer inom föreningen och fick på så sätt goda 

resurstillgångar. Dessa omständigheter kan även ha påverkat föreningskänslan på ett 

eller annat sätt och av vårt resultat att döma så var sammanhållningen bättre i Växjö 

BK. Det ideella arbetet i Växjö BK tycktes vara mer legitimerat och medlemmarna såg 

nyttan med att bidra till föreningen. I fallet med IFK Växjö så var det ideella arbetet inte 

lika utbrett bland medlemmarna och i något fall så beskrevs föreningskänslan som 

sjunkande när ideellt arbete krävdes. Det var endast under krisåren på 1990-talet när 

ekonomin var i botten som några föräldrar tog initiativ för att hjälpa upp föreningen. 

Samtidigt kan det jämföras med Växjö BK som under hela tidsperioden hade 

stödföreningar och frivilligt arbetande människor inom föreningen. Detta är dock vad 

som skrevs i verksamhetsberättelserna samt protokollen och som diskuterats innan så 

kan det ha sett ut på ett annat sätt i verkligheten hos de olika föreningarna.  

 

Andra skillnader mellan föreningarnas verksamhetsutveckling var det kring de olika 

sektionerna och händelseförloppet där. Växjö BK specialiserade sig inte så tidigt på 

fotboll som IFK Växjö specialiserades sig på friidrotten. I IFK Växjös fall så bröt sig 

några sektioner ut eftersom de var missnöjda med föreningens prioriteringar mellan 

idrotterna och aktiviteterna som inte utfördes i friidrottens regi sågs som mer 

motionsidrotter. Hos Växjö BK låg dock fokuset inte på att barn och ungdomar skulle 

specialisera sig i tidiga åldrar. Sektioner som handbollen ansågs, under 1960-talet innan 

handbollen startade egen förening, som värdefullt inte bara för ungdomarna utan även 

föreningen och samhället. Resultatet av de olika specialiseringstidpunkterna och 
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diskussionerna om dess betydelser påverkade uppenbarligen föreningskänslan antingen 

positivt eller negativt. Specialiseringen kan också ses som ett första steg mot en 

elitsatsning och kanske skulle det innebära att även Växjö BK gör en elitsatsning i 

framtiden.  

 

Likheter som går att finna är hur de två olika föreningarna uttrycker sig i sina 

verksamhetsberättelser. Som det diskuterats tidigare så är det sällan verksamheten i stort 

beskrivs som dålig men i vissa fall så är IFK Växjö mer självkritiska över sin 

verksamhet och brister skrevs ibland ut tydligare där. I övrigt skrev föreningarna 

mycket om positiva resultat och liknande som föreningen uppnått. I Växjö BK skrevs 

det dock lite mer om barn- och ungdomsverksamheten medans det i IFK Växjö 

presenterades mer om seniorernas resultat. Överlag skrev dock föreningarna positivt och 

detta var förmodligen för att höja moralen och bättra på föreningskänslan inom 

föreningen.  

 

Något som också kan diskuteras är huruvida Owe Jonssons framgångar, i början av 

1960-talet, startade en tanke om elitsatsning i IFK Växjö. Det går dock inte dra allt för 

stora växlar om Owes påverkan var en betydande faktor i föreningens utveckling. Klart 

är ändå att det väcktes idéer men inga konkreta förändringar skedde för att kunna peka 

på en tydlig elitsatsning. För att kunna utreda om Owes framfart ledde till en 

verksamhetsförändring hos IFK Växjö så hade det krävts stärkande uppgifter som 

exempelvis intervjuer med personer som var knutna till föreningen vid tidpunkten. 

 

Sammanfattningsvis kan vi efter undersökningen se att den elitsatsning som skedde hos 

IFK Växjö verkade bidra till att föreningskänslan försämrades och det frivilliga 

föreningslivet påverkades i en negativ riktning inom föreningen. Det stämmer också 

överens med det som beskrivs om området i dagens forskning. Vidare kan man se denna 

missnöjdhet som nu har börjat bubbla upp i samhället och uppmärksammas av media. 

Elitsatsning benämns numera inte i många positiva ordalag bland föräldrar och andra 

påverkade medlemmar i idrottsföreningar. Med tanke på den stora folkrörelse som 

idrotten har växt till så påverkas många människor om föreningar bestämmer sig för 

mer ensidig elitsatsning.   
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6.6 Slutdiskussion och vidare forskning 
 

Avslutningsvis vill vi avrunda med en diskussion kring hur vidare forskning skulle 

kunna bedrivas på området. Som tidigare presenterats så finns det väldigt lite forskning 

kring området verksamhetsförändringar inom idrottsföreningar och vårt bidrag till 

forskningsområdet är förhoppningsvis bara en början. 

 

Vidare forskning på området skulle, som tidigare diskuterats, kunna kompletteras med 

intervjuer av personer som var verksamma i de olika föreningarna för att på så sätt få 

ytterligare synvinklar och ingångsvinklar.  

 

Vi funderade också på ett genusperspektiv inom de olika föreningarna och hur de har 

prioriterat bland de olika sektionerna och då kanske tittat närmare på framförallt dam- 

och herrsektionerna. I vår undersökning så uppkommer och försvinner damklubbar och 

damsektioner inom föreningarna. Damerna i föreningen fungerade under vissa perioder 

som framförallt ideell arbetskraft för verksamheten. Det skulle vara intressant att 

undersöka hur prioriteringarna och upplevelserna kring genusfrågan behandlades inom 

föreningarna.  

 

Ett annat perspektiv som kom upp i diskussionerna kring vår undersökning var om ett 

klassperspektiv gick att applicera. Är det möjligen så att det går att urskilja olika 

klasstillhörigheter inom de olika föreningarna och vad kunde det i så fall fått för 

betydelse i verksamhetsutvecklingen? Om så är fallet så kan det ha betydelse för bland 

annat resursförutsättningarna i föreningarna.    

 

Ett sista forskningsområde skulle kunna vara att titta på föreningarnas ekonomi och hur 

det har påverkat utvecklingen. I vår undersökning så gick vi till viss del in på det 

området eftersom det är av så pass stor betydelse för hela verksamheten. Det skulle 

dock kunna göras en mer djupgående forskning om enbart ekonomin som då 

förmodligen skulle ge intressanta resultat. 

 

Slutligen hoppas vi att området idrottsföreningar och verksamhetsutveckling av de 

samma är ett påbörjat kapitel som i framtiden kommer att ge intressant läsning. I och 

med att debatten kring detta område har ökat kraftigt i samhället så är det viktigt att ny 
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forskning hela tiden bedrivs och på så sätt kan ge en förståelse för verksamhetens 

utveckling och påverkan hos medlemmarna. 
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