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Abstract 

At the 100th anniversary of the Swedish Sports Confederation, in year 2003, the confederation presented 

a book of jubilee. The book showed that female athletes have through the history been practicing their 

sports in the shadows of men. The common opinion during the 2000s century was that sports and men 

were related and not for women. The aim of this study is therefore to illustrate the differences between a 

sport club and it´s first team for women and men, witch IF Boltic (during 1975-1986) will symbolize. 

   The delimitations of this study are set between 1975 and 1986, and the motivation will be presented 

further down in this essay. The focus of this study is to show the contrast and to highlight how the club 

worked with the terms of equality. Separate conditions between women and men in sports, are 

something that previous research have showed. 

   The previous research also shows that women during the history have had poorer economics and 

material conditions in sports and in theirs associations. The cause of this discussed, but I mean that the 

norms in sociality and the traditional gender roles, symbolize this subjection. This will be shown in the 

previous research (from the literature) and by me in the chapter of discussion.  

 

 

 

 

 

 

 



	

	

Sammanfattning  

Den allmänna synen under stora delar av 1900-talet var att idrotten stod i relation till det manliga, medan 

kvinnor inte borde sysselsätta sig med idrottsliga aktiviteter – framför allt inte med elitambitioner. 

Denna studie riktar sig, med bakgrund i det ovan nämnda, åt att belysa kontrasterna hos dam- respektive 

herrverksamheten i en elitsatsande förening, där IF Boltic:s storhetstid under 1975-1986 utgör exemplet.  

   Avgränsningen för denna studie utgörs därför av elvaårsperioden från 1975 till 1986. Uppsatsen har 

fokuserats på hur föreningen arbetat med jämställdhet samt hur påtagliga skillnaderna var för dam- 

respektive herrverksamheten i att bedriva elitidrott. Skilda förutsättningar, ofta en regel än undantag, 

påvisar även den tidigare forskningen som vävts in i arbetet. Undersökningen är en tolkande studie och 

materialet är insamlat från Arkivcentrum Värmland, där IF Boltic har sitt föreningsarkiv. 

   Resultatet påvisar denna manliga dominans, med Boltic som exemplet. Manlig dominans i form av 

ekonomi, reklam och material är det mest påfallande områdena. Detta ska också ställas i kontrast till att 

dam- och herrtrupperna vid tidpunkterna nästan var lika stora, vilket också presenteras i resultatet och 

även i diskussionen.  
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1. Inledning  

På ett café i stadsdelen Herrhagen, Karlstad, bildades 1946 den klubb som skulle komma att skriva 

historia på många sätt. De fotbollstokiga grabbarna, som sedan kom att hålla på med bandy, namngav 

den nya föreningen efter sina favoritlag från England, Bolton och Celtic, vilket då blev Boltic, även 

betecknat som IF Boltic. Klubben var, och är även än idag, utan tvekan en av de största föreningarna 

inom svensk bandy. Genom att se till deras meritlista så förstår man varför. Där återfinns nio SM-guld 

på herrsidan, där man bland annat tog sju SM-guld i rad (1979 till 1985), plus en finalplats 1986, och 

totalt sex SM-guld på damsidan, varav tre i rad (1984, 1985, 1986). Lägg därtill ett tiotal World Cup- 

och Europacupsegrar under samma epok så förstår man framgångssagans storlek.1 Föreningens 

storhetstid ligger alltså från mitten av 1970-talet och drygt 10 år fram i tiden, och det är under denna 

period som studien fokus ligger på. Segertraditionen fanns med andra ord i Karlstadsklubben, både inom 

dam- och herrverksamheten. Frågan är dock hur påtagliga skillnaderna var mellan dessa verksamheter, 

vilket denna studie kommer beröra. 

”Damer eller herrar spelar ingen roll, Boltic kan det där med bandyboll”2 

   Uppsatstiteln, tillika citatet från Sven-Ingvars postogram till IF Boltic efter ytterligare ett SM-guld 

under 1980-talet, beskriver denna studie på ett mycket konkret sätt. I djupdykningen om en av svensk 

bandyhistorias största framgångssaga får vi titta mer på hur kvinnliga respektive manliga förutsättningar 

såg ut för att bedriva elitidrott. Uppsatsens olika delar framhäver den kamp som kvinnliga idrottsutövare 

haft, och fortfarande kämpar för idag inom svensk föreningsidrott. Dam- och herrsidan i IF Boltic nådde 

samma nivå inom svensk bandy, med likvärdiga SM-meriter. De blev ett oslagbart lag under flera år och 

satte Karlstad på bandykartan. Men vilket av lagen kom att hyllas mest? 

1.1 Problemformulering  

Det problem som denna studie behandlar rör jämställdhet inom föreningsidrott, med en elitsatsande 

bandyförening som exempel. För att förstå jämställdhet behöver man först komma underfund med 

begreppet genus, innan man kan sätta det i ett sammanhang med samhället och därmed idrottsrörelsen. 

Det påfallande problemet, med skillnader på dam- och herrverksamheten, framgår tydligt i både den 

historiska och nutida föreningsidrotten. Trots att 44 procent av Riksidrottsförbundets medlemmar 2002 

var kvinnor så har de generellt sämre resurser, är mindre synliga och har mindre makt. Problematiken att 

																																																													
1	IF	Boltics	hemsida.	http://ifboltic.com/historik/,	hämtat	2016-10-12.	
2	Postogram	till	IF	Boltic	från	1982-84,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	F	3:7.	Arkivcentrum	Värmland.	
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trots lång utveckling så är svensk idrott än idag inte jämställd, menar historikerna Jan Lindroth och 

Johan R. Norberg.3 

   Problematiken berör givetvis flera faktorer, men i grunden handlar det om synen och förutsättningarna 

för idrott, och därmed kvinnlig idrott. Idrottsprofessorn Håkan Larsson menar att frånvaron av kvinnliga 

idrottsutövare inte har något att göra med dess intresse, utan snarare rör det ett attitydproblem från 

männen. Detta plus mycket skilda förutsättningar, menar Larsson, påverkar den kvinnliga idrotten 

negativt.4 Problematiken som Larsson belyser kommer att studeras i denna studie då föreningens arbete 

för/emot jämställdhet inom klubben beskrivs. Samt skilda förutsättningar som i detta fall främst handlar 

om ekonomi, spelar- och tränartillgången, material, medialt intresse och uppmärksamhet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att: 

– Beskriva förutsättningarna för manlig och kvinnlig elitidrott, genom IF Boltic mellan tiden 1975 

och 1986, ur ett genusperspektiv med fokus på jämställdhet. Förutsättningarna som studien 

ämnar undersöka är spelar- och tränartillgången, ekonomiska- och materiella tillgångar samt 

klubbfokus och medialt intresse. Detta i en tid när både Boltics a-lag på herr- och damsidan hade 

likvärdiga SM-meriter och framställdes som en av Sveriges största föreningar, sett till både 

meriter och medlemmar. 

För att nå studiens syfte har två frågeställningar valts ut: 

– Hur såg förutsättningar ut för att bedriva elitverksamhet för dam- respektive herrsidan inom 

föreningen? 

– Hur fördes diskussionen kring jämställdhet i föreningen? 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Idrottsforskning 

Bland idrottsforskarna, där man studerat manligt och kvinnligt, är bland annat Eva Olofsson, Jan 

Lindroth, Johan R. Norberg och Håkan Larsson centrala för studien. Eva Olofssons studie behandlar den 

allmänna utgångspunkten för historisk idrottsskrivning om att kvinnan varit osynlig, och lyfter 

																																																													
3	Lindroth,	Jan	&	Norberg,	Johan	R.	(red.)	(2002).	S.	394.	
4	Larsson,	Håkan	(2001).	Iscensättningen	av	kön	i	idrott:	en	nutidshistoria	om	idrottsmannen	och	idrottskvinnan.	
Diss.	S.	S.	157.	
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kvinnornas ständiga uppförsbacke inom idrottsrörelsen. Olofsson menar att idrottshistorien är skriven 

utifrån männen och männens resultat.5 

   Håkan Larsson har genom sin forskningspublikation Iscensättning av kön i idrott tittat närmare på 

beteendet inom idrottsrörelsen hos flickor och pojkar, samt vad som utmärker deras beteende och 

mönster.6  Dessutom har, genom hela historien, kvinnligt idrottande varit mycket komplext och fullt av 

motsägelser. Därav har idrotten kommit att bli en viktig arena för att studera de sociala konstruktionerna 

av könen, menar Kim Wickman.7 Jan Lindroth och Johan R. Norbergs jubileumsverk från 2002 

beskriver idrottsrörelsens utveckling i en nära koppling till samhällsutvecklingen, vilket påvisas tydligt 

vid studiens undersökningsperiod, då genus och jämställdhet inom samhället, idrotten och det sociala 

rummet får en större betydelse.8 Det är välkänt att kvinnorna genom historien fått kämpa i uppförsbacke 

i samhället, och så även inom idrotten. Därför ska den tidigare forskningen få belysa hur samhället såg 

på kvinnlig respektive manlig idrott för studiens undersökningsperiod.  

   Den stora förändringen inom samhället, och därmed idrottsrörelsen, för synen på jämställdhet skedde 

först under 1970- och 80-talet då Riksidrottsförbundet kom att skicka ut över 14 miljoner kronor till 

särskilda projekt för att främja kvinnlig idrott. Man utgick från ett mål om att jämställdhet inom 

idrottsrörelsen skulle kunna påskynda och underlätta en jämställdhet inom andra samhällsområden.9 

Enligt Eva Olofsson skedde den den största satsningen på kvinnlig idrott i samband med riksidrottsmötet 

1977, där just Riksidrottsförbundet tog fram en handlingsplan för att stärka kvinnornas roll inom 

idrottsrörelsen. Handlingsplanen fick namnet Idrott tillsammans på lika villkor, för kvinnor och män, 

flickor och pojkar och förbundets omvända prioritering var nu solklar: Prioritera de åtgärder som stärkte 

kvinnornas roll inom idrottsrörelsen. Bakgrunden till den handlingsplan som förbundet lade fram 

bottnade i den jämställdhetsvåg som florerade under 1970-talet. Krav från FN, ILO och EG (senare EU) 

gjorde att Sverige drog igång ett omfattande arbete kring jämställdhet. Utöver den handlingsplan som 

förbundet presenterande kom även en rad andra reformer för jämställdhet att etableras.10 

1.3.2 Idrottsverige under studiens undersökningsperiod 

Ända sedan andra världskrigets slut hade folkrörelserna, med idrotten i spetsen, kommit att ta stora steg. 

År 1979 fanns det 25 846 idrottsföreningar som var knutna till Riksidrottsförbundet och året efter, 1980, 

																																																													
5	Olofsson,	Eva	(1989).	Har	kvinnorna	en	sportslig	chans?:	den	svenska	idrottsrörelsen	och	kvinnorna	under	1900-
talet.	S.	49.			
6	Larsson,	Håkan	(2001).		
7	Wickman,	Kim	(2008).	Bending	mainstream	definitions	of	sport,	gender	and	ability:	representations	of	
wheelchair	racers.	Diss.	S.	21.	
8	Lindroth,	Jan	&	Norberg,	Johan	R.	(red.)	(2002).		
9	Lindroth,	Jan	&	Norberg,	Johan	R.	(red.)	(2002).	S.	385-390.	
10	Olofsson,	Eva	(1989).	S.	59-80.	
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uppskattade Riksidrottsförbundet att runt 2 miljoner svenskar engagerade sig inom idrottsrörelsen. En 

siffra som dessutom kom att öka. Bland dessa medlemmar utgjorde kvinnorna 35 procent år 1977, och 

siffran kom att höjas till 36 procent år 1980.11 Eva Olofsson, som sammanställt dessa siffror, hävdar att 

kvinnorna under 1970- och 80-talet var koncentrerade till mindre antal sporter. Dessa idrotter var allt 

som oftast mycket kvinnodominerande som till exempel gymnastik, simning och ridsport, det var även 

här som man hittade de enstaka kvinnliga ledamöterna i respektive specialförbund, som annars männen i 

större utsträckning hade lagt beslag på. Eva Olofsson betonar likväl hur patriarkatisk idrottsrörelsen är. 

Männen dominerar denna arena inom både antal, kontroll och makt.12 Denna bild förstärks även i Svensk 

idrottsforskning, där Kajsa Gilenstam, Staffan Karp och Karin Henriksson-Larsén ger sin syn på saken. 

De menar att trots den kvinnliga entrén så prioriteras manliga idrottare långt före kvinnliga. Kvinnornas 

utvecklingspotential blir dessutom begränsade genom de dagliga uttrycken såsom damhockey och 

damfotboll, samtidigt som man säger fotboll och ishockey och inte herrfotboll eller herrhockey.13 

Termer som även används än idag. 

1.3.3 Skilda förutsättningar 

Att påstå att det nu, eller historiskt, råder jämlikhet inom idrotten vore falskt. Ett exempel på detta, 

utifrån Jan Lindroth och Johan R. Norberg, är hur dam- respektive herrlag fått disponerade träningstider 

av sina föreningar. Där får männen i större utsträckning träna på de attraktiva träningstiderna (mellan 18-

20) medan damerna i högre utsträckning får senare tider (mellan 20-22). Författarna menar att detta 

blivit fallet då samhällets norm fått gälla även inom idrottsrörelsen, det vill säga att mannen är det 

normala och kvinnan det avvikande.14 Detta går även att koppla till Håkan Larsson, som utifrån sin 

forskning diskuterar utformningen av idrott för kvinnor, i och med hans frågeställning, ”tar 

idrottsrörelsen hänsyn till kvinnors liv och förutsättning vid utformning av idrott för kvinnor?”15. 

Larssons slutsats är likvärdig med tankarna ovan, om att kvinnor istället förväntas ingå i en 

oproportionerlig bild av manlig idrott – som knappt går att efterfölja. Det är alltså männens resultat, tider 

och prestationer som sätter ribban för vad som är normalt, vilket kan bli en fysiologisk omöjlighet för 

kvinnorna.16 

   Förutsättningarna för dam- och herrverksamhet har att göra med synsättet på respektive kön och idrott, 

menar Håkan Larsson. Författaren anser att om kvinnor ens ska kunna få ta del av resurserna, både 

ekonomiska och materiella, så krävs ett seriöst synsätt på kvinnlig idrott, inte bara i kontrast till männen 

																																																													
11	Olofsson,	Eva	(1989).	S.	27-31	&	52.	
12	Olofsson,	Eva	(1989).	S.	54-57.	
13	Svensk	idrottsforskning.	Nummer	1.	(2009).	S.	24-26	
14	Lindroth,	Jan	&	Norberg,	Johan	R.	(red.)	(2002).	S.	355-385.	
15	Larsson,	Håkan	(2001).	S.	239	
16	Larsson,	Håkan	(2001).	S.	239.	
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och dess resultat och nivå. Problemet är att kvinnorna jobbar utifrån sämre förutsättningar, träningstider 

och ekonomi, vilket påverkar synsättet på deras idrottsverksamhet.17  

   En annan aspekt som inte bör falla i glömska är uteslutningen från den idrottsliga arenan. Detta påvisas 

i en undersökning av Statens offentliga utredningar från 2008, med Vasaloppet som ett exempel. Loppet 

startades, som ett mandomsprov, år 1922 men kom först att bli tillåtet för kvinnor under 1980 talet.18 

Detta exempel ger en förståelse för att kvinnorna redan vid sitt inträdde på en vis idrottslig arena hade 

mycket att ta ikapp.   

1.3.4 Kvinnliga ledare  

I denna del kommer förutsättningarna inom idrottsrörelsen att sättas i ett sammanhang med attityden mot 

kvinnlig idrott och kvinnliga ledare. 

   I den handlingsplan som Riksidrottsförbundet tog fram 1977, som tidigare nämnt, beskrevs stora 

satsningar på att utjämna särbehandlingen mellan manlig och kvinnlig idrott. Ett annat, mycket centralt, 

fokus utifrån handlingsplanen var kvinnliga ledare. Att utbilda kvinnliga ledare såg förbundet som en 

central åtgärd för kvinnlig idrott. Förhoppningarna kom dock, enligt Olofsson, att grusas en aning då 

idrottsrörelsen innefattades av en ideologikonflikt, där männen gärna inte släppte ifrån sig ledarroller till 

kvinnorna.19 Ideologikonflikten hade flera bakgrunder. Ulf Blomdahl menar att den utgörs av männens 

och kvinnornas drivkraft för idrotten. Blomdahl anser att kvinnorna i större utsträckning söker efter en 

social relation, medan männen söker sig till idrotten för just den aktivitetens stöd. Därför blev 

kvinnornas del inom idrotten inte lika seriös, ur männens synvinkel.20 Dessa argument påvisar även 

Håkan Larsson då han menar att killar krävde mer tävling, medan tjejer helst inte tävlade för att det 

skulle framställas som gravallvarliga. Larsson lyfter även fram damernas och herrarnas önskade relation 

till ledare, där kvinnorna gärna ser en personlig relation, medan männen vill ha en tävlingsinriktad 

relation till ledare.21 I och med jämställdhetsarbetet förändrades synsättet, framför allt då 

Riksidrottsförbundets satsningar på kvinnliga ledare spreds ut i landet. Eva Olofsson påvisar detta 

tydligt. 1970 var endast 25 procent av deltagarna i landets ledarutbildningar kvinnor. Tio år senare var 

siffran 33 procent. Dessa siffror ska ställas i kontrast med att år 1979 var kvinnorna 35 procent av 

medlemmarna inom idrottsrörelsen.22 

																																																													
17	Larsson,	Håkan	(2001).	S.	70.	
18	Sverige.	Idrottsstödsutredningen	(2008).	Föreningsfostran	och	tävlingsfostran:	en	utvärdering	av	statens	stöd	
till	idrotten.	S.	245.	
19	Olofsson,	Eva	(1989).	S.	59-80.	
20	Blomdahl,	Ulf	(1990).	Folkrörelserna	och	folket:	med	utblick	mot	framtiden.	S.199.	
21	Larsson,	Håkan	(2001).	S.	65	&	117.	
22	Olofsson,	Eva	(1989).	S.	38	&	47.	
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1.3.5 Medialt intresse för kvinnlig respektive manlig idrott  

Idrott och maskulinitet är en historisk allians. Detta slår Jesper Andreasson fast i och med sin forskning 

gällande idrottens kön – och dess koppling till media. Som tidigare nämnt är idrotten långt ifrån 

jämställd, Andreasson påvisar detta genom ett mycket konkret exempel. År 2005 visade SVT 197 

timmar damidrott, siffran för män var hela 1273.23 Dessutom kan man sätta samspelet mellan media och 

kvinnlig idrott i ett historiskt sammanhang utifrån Jan Lindroth och Johan R. Norberg. De påvisar hur 

den kvinnliga elitidrotten uppmärksammats i media från 1965 till 1995. Utvecklingen av damidrotten 

gick från två till tolv procents utrymme i sportmediernas artiklar. Den osynliga spegling av kvinnlig 

idrott blir därför mycket viktig i sammanhanget.24  

   Om vi blickar tillbaka till den period som studien omfattar (1975-1986) visar den tidigare forskningen 

att kvinnorna under även denna tid stod i skuggan av männen inom idrotten. Kim Wickman är en 

forskare som berört detta ämne på ett djupare plan. Hon menar att det allt som oftast är media som avgör 

vilka idrottare som ska få ett publikt intresse, hög status och därmed sponsorer, vilket ger ekonomi. 

Historisk har media valt att belysa männens lagprestationer, medan ett fåtal kvinnor inom den 

individuella idrotten, såsom simning och gymnastik, fått belysa den kvinnliga idrotten. Medias påverkan 

har dessutom inneburit att den kvinnliga statusen inom idrotten oftast varit kopplat till privatlivet, och 

inte idrottslig prestation. Det kan till exempel handla om att hon är fru, mamma eller dotter till en vis 

idrottare, menar Wickman.25 

   Kutte Jönsson påvisar också ett exempel som framhäver kvinnornas roll som flyttas bort från idrotten. 

Författaren menar att nedvärderandet av kvinnlig idrott är djupt sammankopplad med sexualitet inom 

idrott. Exempelvis har flera kvinnliga idrottsstjärnor mer setts som sexsymboler än idrottsstjärnor. 

Josefine Öqvist, före detta fotbollsspelare i svenska landslaget, som valde att kasta kläderna i tidningen 

Slitz år 2003, är ett lysande exempel på detta. Dessa faktorer, menar Jönsson, tar alltså 

uppmärksamheten från idrotten och flyttar det till en annan arena, där kvinnor blir än mer kvinnliga och 

männen blir än mer manliga.26 Författaren menar alltså att detta får till följd att kvinnor inom idrotten 

blir sexuella objekt, när de istället borde framstå som förebilder. 

1.3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Genomgående tyngd inom den tidigare forskningen är studier som just behandlar kontraster mellan dam- 

och herridrott. Diskussionerna grundar sig generellt i en manlig dominans och manlig syn på idrott som 
																																																													
23	Andreasson,	Jesper	(2006).	Idrottens	kön:	genus,	kropp	och	sexualitet	i	lagidrottens	vardag.	S.	149.	
24	Lindroth,	Jan	&	Norberg,	Johan	R.	(red.)	(2002).	S.336	&	385.	
25	Wickman,	Kim	(2008).	S.	24f.	
26	Jönsson,	Kutte	(2007).	Idrottsfilosofiska	introduktioner:	nio	kapitel	om	idrott	och	sport,	moral	och	etik,	kultur	
och	kritik,	kön	och	genus,	politik	och	ideologi,	kropp	och	teknologi.	S.	135f.	
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helhet. Håkan Larsson bör nämnas i detta sammanhang, då han fyller en central roll i studiens bakgrund. 

Larssons reflektioner kring förutsättningar skapar en bild, som sedan utvecklats och anpassats till 

studiens syfte. Hans studie utgör därför en viktig grund, eller snarare avstamp för den kommande 

undersökningen, när det gäller just begreppet förutsättningar. Genom bland annat tolkningar med 

utgångspunkt från Larsson har förutsättningarna i denna studie definierats enligt följande modell: spelar- 

och tränartillgången, ekonomiska- och materiella tillgångar samt klubbfokus och medialt intresse. 

   Vad gäller frågeställningen, Hur fördes diskussionen kring jämställdhet i föreningen? Är denna fråga i 

nära relation till flera forskare, som just berört klubb- och idrottssynen på kvinnor kontra män, samt även 

hur samhället hanterar detta. Den tidigare forskningen blir här central då den berört kopplingen mellan 

idrottande och ekonomi samt reflekterar kring synen på kvinnligt idrottande och kvinnliga idrottare. Med 

avstamp i dessa bakgrundsfaktorer kommer denna studie fylla en central, och tom lucka, inom 

forskningen. Det som den tidigare forskningen utelämnat är synen och diskussionen om jämställdhet 

från den egna föreningen på dam- respektive herrverksamhet samt att ingen studerat kopplingarna inom 

just sporten bandy, vilket denna studie just riktat in sig på.  

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Tillsammans med den tidigare forskningen utgör även den teoretiska utgångspunkten en central 

bakgrund till den denna studie. Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är bland annat inspirerad 

av sociologen Bourdieu.27 

   Genus och genusteori28, menar Kutte Jönsson, syftar till att förklara och förstå de föreställningar som 

formar människors sociala kön, samtidigt som vi kan separera de från det biologiska könet/könen. 

Författaren menar alltså att genus skiljer kvinnligt från manligt, medan könet skiljer kvinnor från män.29 

Ofta ses dessa könsroller, maskulint/feminint, som den kulturella produkten av biologiska 

könsskillnader, enligt Raewyn Connell.30 Den maskulina synen på den manliga kroppen och den 

feminina synen på kvinnliga kroppen förstärker dominansförhållandena mellan könen, beskriver Pierre 

Bourdieu. Vilket kan kopplas till flera punkter inom idrotten. Exempelvis går kvinnliga boxare färre 

ronder än männen, kvinnliga hockeyspelare får ej tacklas och inom tennisen spelar kvinnorna färre set än 

männen. Bourdieu lyfter dessutom fram hur kvinnor förberetts på ett liv där de ska prata och beröra, 

medan männen är förberedda på fysisk ansträngning.31 Enligt författaren så rangordnas könen direkt vid 

födseln, där det kvinnliga könet förväntas uppträda i en underordnad ställning där de enbart får delta om 

																																																													
27	Bourdieu,	Pierre.	(1999).	
28	Jönsson,	Kutte	(2007).	S.173f.	
29	Jönsson,	Kutte	(2007).	S.170f. 
30	Connell,	Raewyn	(2008).	Maskuliniteter.	S.29	&	54.		
31		Bourdieu,	Pierre.	(1999).	Den	manliga	dominansen.	S.	33	&	70.	
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männen tillåter det.32 Bourdieus teorier kring genus utgörs av en moralisk ordning, snarare än en 

vetenskaplig. Den baseras på att män är lika överlägsna kvinnor som vuxna är barn, därför rättar vi in 

oss i det förväntade ledet.33 Detta dominansförhållande är påtagligt stort inom det sociala rummet, dit 

Bourdieu räknar arbete, samhälle, idrott och media.34 

    Enligt Bourdieus teori har kvinnor en underkastande roll i samhället, där både ekonomiska och 

kulturella faktorer påverkar denna manliga dominans. Så även inom idrotten där den kulturella 

traditionen och de ekonomiska intäkterna i regel tillfaller männen. Feminist-teoretikern Nancy Fraser 

menar att samhället till en början måste erkänna en jämställdhet35 för att man ska kunna omfördela 

makten, eller snarare dominansen, inom en viss rörelse/gruppering. De två begreppen som Fraser 

använder sig av, ekonomi och kultur, är djupt sammanflätande även fast de är två helt olika saker. 

Begreppen innefattar en ekonomisk dominans till männens fördel och en kulturell tradition om männens 

dominans. De båda begreppen förstärker den manliga rollen i samhället, samtidigt som de försvarar 

kvinnornas roll. Resultatet blir en ond cirkel mellan könen och för att häva de orättvisor krävs en 

förändring av den ekonomiska och kulturella traditionen. Ett jämställt erkännande skulle på så sätt kunna 

ändra våra kulturella värdemönster helt och hållet.36  

   Bourdieu påvisar den ekonomiska skillnaden som att kvinnligt arbete i högre grad är mer oavlönat 

(hemmet till exempel), medan männens arbete i högre grad är avlönat.37 Detta resonemang är även djupt 

förankrat inom idrottens värld, där man kan dra paralleller till dagens utveckling. Trots den otroliga 

utveckling som skett inom idrotten, och dess jämställdhetsarbete finns det mycket kvar att göra. Det 

påvisar framför allt Jesper Andreasson, då han tar upp löneskillnaderna inom dam- och herrfotbollen 

under början av 2000-talet. Snittlönen i herrallsvenskan låg år 2005 på 50 406 kronor per månad, och i 

damallsvenskan var snittlönen 101 kronor per månad.38 

Utifrån Lotte Rienecker och Peter Stray kan vi förstå tyngden av att använda genus som en teoretisk 

utgångspunkt.39 Genus inom samhället och idrotten är en mycket aktuell fråga och därför anser jag den 

ligga som en passande teori inom studiens ramar samtidigt som den kan kopplas till historiska perioder 

för att förstå deras synsätt och värderingar på just genus. Teorin ger oss alltså en ökad insikt i det 

problem som studien berör,40 vilket är jämställdhet och genus inom föreningsidrotten. Den genusteori 

																																																													
32	Bourdieu,	Pierre.	(1999).	S.	94f.		
33	Bourdieu,	Pierre.	(1999).	S.103f.	
34	Bourdieu,	Pierre.	(199).	S.119.		
35	Jönsson,	Kutte	(2007).	S.	146-150.	
36	Fraser,	Nancy	(2003).	Den	radikala	fantasin:	mellan	omfördelning	och	erkännande.	S.	176-188.	
37	Bourdieu,	Pierre.	(1999).	S.113.	
38	Andreasson,	Jesper	(2006).	S.	149.	
39	Rienecker,	Lotte.	&	Stray	Jørgensen,	Peter.	(2010).	S.	289.	
40	Friberg,	Febe	(red)	(2006).	S.	131f.	
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som förs i uppsatsen ger därför en bredare syn på samspelet mellan kvinnor och män samt samhället och 

idrotten.  

   Sammanfattningsvis kan vi alltså summera en teoretisk utgångspunkt som präglas av ett ständigt 

nedvärderande mot kvinnor, i såväl samhället som idrotten. Teorin hjälper oss att förstå en moralisk och 

kulturell ordning som gäller inom olika arenor, där skillnaderna allt som oftast är enorma. Teorins 

koppling till förutsättningar inom idrotten samt diskussionen kring jämställdhet i en förening, som 

studien riktar sig åt att undersöka, är relevant att ha med sig då den just jämför damer och herrar inom en 

viss arena, vilket i detta fall är IF Boltics bandyverksamhet. 

1.5 Avgränsningar  

Denna studie rör tidsperioden mellan 1975 och 1986, utifrån flera motiveringar. Den historiska tid som 

studien berör är enormt präglad av ett stort samhällsarbete kring just jämställdhet, vilket präglar denna 

undersökning. En viktig brytpunkt inom jämställd idrott var den handlingsplan som Riksidrottsförbundet 

tog fram år 1977. Idrott tillsammans på samma villkor, för kvinnor och män, flickor och pojkar, hade, 

enligt Eva Olofsson, i uppdrag att motverka de enorma gap som präglade manlig respektive kvinnlig 

idrott.41 Studien omfattar just denna tidsepok, vilket gör avgränsningen från 1975 till 1986 väl 

motiverad. 

   Att sätta avgränsningen från 1975 faller sig naturligt av den enkla anledningen att Boltic inte hade en 

egen damverksamhet förrän just då. Valet av avgränsningens sluttid, 1986, är mer komplex och mer 

kopplad till klubbens meriter. Efter 1975 utvecklades både dam- och herrverksamheten i en omfattande 

skala, både på och utanför isen. Efter säsongen 1985/86 hade Boltic inkasserat sju SM-guld på herrsidan 

samt 4 SM-guld på damsidan.42 Laget stod på toppen av sin framgångssaga, men samtidigt på kanten till 

ruinen då klubben efter denna säsong inte nådde samma resultat, och kom heller inte att göra det inom 

varken dam- eller herrverksamheten. För att uppfylla studiens syfte är gränsen dragen till 1986, för att på 

så sätt undersöka hur likvärdiga förutsättningarna var i en klubb som hade likvärdiga meriter på både 

dam- och herrsidan under samma tidsperiod. 

1.6 Metod och material 

De forskningsfrågor som ställs till källmaterialet kommer besvaras genom en metodisk undersökning 

som är kopplad till damverksamheten, eller där en jämförelse mellan dam- och herrverksamheten kan 

göras. Källmaterialet är noga genomarbetat, och trots att det lyfter väldigt skilda saker så analyseras 

både materialet – och det material som inte finns. Exempelvis så beskrivs oftast herrverksamheten i 
																																																													
41	Olofsson,	Eva	(1989).	S.	59-80.	
42	IF	Boltics	hemsida.	http://ifboltic.com/historik/,	Hämtat	2016-10-12.	
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föreningen, medan damverksamheten beskrivs mycket kort eller ibland inte alls. Uteblivandet, eller 

tystnaden, har också värderats i undersökningen då den påvisar hur diskussionen om jämställdhet och 

förutsättningar i föreningen faktiskt bedrevs eller inte. Vad beträffar diskussionen kring jämställdhet 

inom klubben, kommer dessa att kopplas samman med hur föreningens olika representanter arbetade. 

Vilket studeras genom mötesprotokoll samt hur klubben ställde sig till likvärdiga villkor för damerna 

och herrarna – eller om så inte var fallet. 

   Materialet är insamlat och tillhandahållit av Arkivcentrum Värmland, där IF Boltic har sitt 

föreningsarkiv inlämnat. Föreningens arkiv, som utgörs av cirka 30 volymer, har en mycket detaljerad 

utformning från tidigt 1970-tal till slutet av 1980 talet, där bland annat mötesprotokoll, korrespondens, 

verksamhetsberättelser och tidningsartiklar utgör den största delen av arkivmaterialet. 

   Som tidigare nämnt är denna studie utformad utifrån en tolkande (kvalitativ) metod.43 När man arbetar 

med historiska undersökningar finns det många parametrar att ta hänsyn till, vilket kommer beskrivas i 

detta avsnitt. Huvudspåret för metodavsnittet är att beskriva undersökningen så detaljerad som möjligt 

för att andra ska kunna göra om den.44 

   Denna studie, tillika undersökning, följer en strukturerad arbetsgång där texterna utifrån 

forskningsmaterialet är noga utvalda utefter koppling till studien, där motivering av dessa följer längre 

ner i avsnittet. Källmaterialet består främst av mötesprotokoll och verksamhetsberättelser, där de fyller 

olika funktioner och framför allt behöver granskas på olika sätt. Dessa två typer av material är väsentliga 

att ställa mot varandra vid en undersökning av denna typ, då mötesprotokoll är mer riktande inåt 

föreningen och i regel hanterar frågor, bekymmer eller problem som uppstår inom klubben. 

Verksamhetsberättelser ska istället nå utanför föreningen, där de i regel ska framhäva det positiva med 

föreningen. Verksamhetsberättelserna är mer informationsblad/tidningar som är utskickade till både 

medlemmar och personer utanför klubben, för att sprida informationen om klubbens olika verksamheter 

under förgående år. Dessa bör därför diskuteras extra utifrån äkthet, tendens, sanningshalt och 

oberoende, det vill säga om avsändaren (föreningen i detta fall) hade en anledning att ljuga eller 

överdriva. Man behöver därför ställa sig extra kritiskt till dessa dokument och analysera dess 

användbarhet för studien.45  

   På ett allmänt plan kan metodgranskningens faktorer vara något som verksamhetsberättelser från 

föreningar ofta snubblar på i vissa skeden, då man gärna utåt sett skildrar en jämställd eller likvärdig 

verksamhet mellan damer och herrar. Därför bör dessa berättelser ställas i kontrast till annat material för 

																																																													
43	Florén,	Anders	&	Ågren,	Henrik	(2006).	S.	55f.	
44	Ehrlow,	Torsten	(1995).	Att	skriva	uppsats.	5.	väsentligt	rev.	uppl.	S.	24.	
45	Florén,	Anders	&	Ågren,	Henrik	(2006).	S.	73-74.	
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att förstå om något stämmer, är överdrivet eller förvränger sanningen. Jag menar att man genom att ställa 

uppgifterna mot exempelvis mötesprotokoll som skildrar verkligheten inom föreningen, kan man 

tydligare förstå verksamhetsberättelser och dess användbarhet. 

   Ett arbetssätt från Florén och Ågrens metodlitteratur har även präglat studiens undersökningsprocess, 

nämligen den termen kring enkelhet. De menar, vilket stämmer överens med Boltic i många 

sammanhang, att uppgiftslämnaren gärna utelämnar det som är viktigast för egen vinning och minimerar 

smutskastningen mot sig själv, trots att forskaren vill veta mer eller är ute efter något annat. Man kan 

därför inte utesluta att något inte hänt, bara för att en viss källa inte nämner något kring det.46 Ett 

exempel på detta kan vara föreningens verksamhetsberättelser som gärna framhävde damverksamheten 

som god, om den ens fanns med. Dessutom är aspekten intressant ifall det funnits möten inom klubben 

som berört damverksamheten och dess arbete, och som inte dokumenterats. Med andra ord kan vi bara 

gissa oss fram till ifall ytterligare diskussioner om damverksamheten verkligen pågick i styrelsen, 

arbetsutskottet och damsektionen. Det är därför väsentligt att väga in denna sida av materialet, även fast 

den är så pass mycket mindre dokumenterad. 

   Vad gäller mötesprotokollen, som i regel stannade innanför klubben, kan de kritiska rösterna komma 

fram på ett tydligare sätt. Med mötesprotokoll innefattas både beslutande protokoll och diskuterande 

protokoll. Någon given regel för hur ett mötesprotokoll ser ut finns inte utformad, utan variationen kan 

ofta vara väldigt stor. Huvudsaken är att dessa dokument granskas i enighet med vad metodlitteraturen 

beskriver, men man behöver inte ställa sig lika källkritiskt mot dessa som mot verksamhetsberättelserna, 

då de i regel inte försöker ge en glamorös eller förfinad bild, utan istället är användbarheten högre då de 

faktiska diskussioner som rörde sig inom föreningen lyfts här. Däremot bör tystnaden och uteblivandet 

av ett visst material värderas i enlighet med hur man granskar tystnaden/uteblivandet inom 

verksamhetsberättelser. 

   Vad beträffar källmaterial som tidningar och korrespondens är faktorer som äkthet och närhet viktiga. 

Majoriteten av dessa dokument i undersökningen är daterade och underskrivna, vilket underlättar den 

källkritiska granskningen då kronologin på möten, beslut och uppföljning kan studeras på ett enklare 

sätt. Dessutom kan man även sätta källorna i relation till varandra för att förstå begrepp som verklighet 

eller sanning, vilket metodforskarna Lotte Rienecker och Peter Stray Jörgensen poängterar.47 Begreppen 

som författarna belyser hjälper oss i arbetet med att förstå källornas användbarhet för studien. 

   Sett över hela forskningsmaterialet har fokus legat på att hitta nyckelord som berör dambandyn eller 

damverksamheten, vilket varit påfallande tufft. Oftast benämns denna verksamhet i ett mycket kort 

																																																													
46	Florén,	Anders	&	Ågren,	Henrik	(2006).	S.	74-75.	
47	Rienecker,	Lotte.	&	Stray	Jørgensen,	Peter.	(2010).	Att	skriva	en	bra	uppsats.	S.	58	&	246f.	
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sammanhang på möten, i dokument eller i verksamhetsberättelserna. Dessa nyckelord om dambandy och 

damverksamhet har i regel innefattat termer som går att koppla till förutsättningarna, det vill säga om 

spelar- och tränartillgången, ekonomiska och materiella tillgångar samt klubbfokus och medialt intresse 

för damerna. När något intressant upptäcktes har de ställts i kontrast med herrarna, vilket varit 

väldokumenterat, för att på så sätt belysa skillnaderna. En aspekt som bör reflekteras i sammanhanget är 

just avsaknaden av väldokumenterat material från damverksamheten. Damsektionens protokoll återfinns 

enbart på ett fåtal platser i arkivet, men har belysts för att ge sin syn på verkligheten. Ett av fåtal 

dokument från damsektionen hittar man från 8/4 1981. De faktorer som damsektionen benämner stärker 

helhetsintrycket av damsektionens arbete, förutsättningar, och underordnade roll, och därför har de, trots 

sin mindre volym, varit centrala i undersökningen.  

1.7 Begrepp  

De centrala begrepp som studiens undersökning grundar sig på är genus och jämställhet. Begreppen 

används flitigt i både den tidigare forskningen och teoriavsnittet, där de också definieras. Definitionen av 

de centrala begreppen i denna studie kommer från Kutte Jönssons bok, Idrottsfilosofiska introduktioner. 

Vad gäller det sistnämnda begreppet, jämställdhet, bör dock en utvecklande beskrivning ske här. 

Jämställdhetsbegreppet utgår från en likvärdig syn om lika rättigheter och möjligheter för damer och 

herrar, i studiens fall, att bedriva bandyverksamhet. 

   Utöver dessa är även begrepp som förutsättningar och medialt intresse centralt för studien. Med 

förutsättningar innefattas spelar- och tränartillgången, ekonomiska och materiella tillgångar samt 

klubbfokus och medialt intresse på dam respektive herrverksamheten. Med medialt intresse innefattar 

den uppmärksamhet som uppkommer i media, i form av tv och tidningar i detta fall. Det kan gälla såväl 

annonser i tidningar som tv-tid i rutan. 
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2. Undersökningskapitlet 

Syftet med undersökningen är, som tidigare nämnt, att beskriva förutsättningarna för manlig och 

kvinnlig elitidrott, genom IF Boltic mellan tiden 1975 och 1986, ur ett genusperspektiv med fokus på 

jämställdhet.  

2.1 Bakgrund: Boltic beskriver Boltic 

För att förstå ytterligare hur Boltic tänkte och arbetade krävs en förståelse för klubbens utveckling, vilket 

kommer beskrivas i detta avsnitt. Klubben bildades år 1947, där bandy och fotboll var de centrala 

sporterna. Fotbollssektionen kom att läggas ner bara tre år senare medan bandy kom att fortsätta 

utvecklas med ett junior- och pojklag vid sidan av A-laget, som då tog steget till division 3. Tio år 

senare, 1960, hade klubben 99 medlemmar i ungdomssektionen och klubben tog även steget till division 

2. 1967 invigdes Tingvalla isstadion, en av Europas största bandyarenor sett till isytan. Samma år hade 

klubben även 12 ungdomslag i olika seriespel. I mitten av 1970-talet, närmare bestämt år 1974, hade 

ungdomssektionen hela 629 medlemmar. Samtidigt blev Peter Olsson klubbens första landslagsman. 

Året efter, bildades supporterföreningen Boltic Blues, och 1976 nådde klubben allsvenskan med 1100 

medlemmar, 58 lag i olika seriespel och kunde titulera sig Sveriges största bandyförening. Från 1979, då 

klubben vann sitt första SM-guld, började framgångssagan med sju raka SM-guld fram till 1985, 

dessutom hade klubben hela 1500 medlemmar och över 100 ledare.48 

   Den mycket utförliga dokumentationen gällande Boltics herrlag återges inte med liknande precision på 

damsidan. I reklamutskicket Framåt med Boltic från 1981 beskrivs damverksamheten i korthet. Efter att 

bandyn började som rinkbandy 1975, kom de att spela 11-mannabandy först säsongen 1976/77, då i 

form av träningsmatcher mot IFK Skoghall och lokalkonkurrenten Västerstrands AIK. Året efter, 1978 

gjorde man entré i seriespel i form av division 2, vann detta samtidigt som man blev trea i den 

rikstäckande bandyturneringen 70-iaden. En säsong senare stod klubben som segrare av division 2, och 

kvalificerade sig för allsvenskan. Säsongen 1980/81 nådde tre Boltictjejer landslaget, laget vann 70-

iaden för tredje gången (i rad), B-laget vann division 3, och totalt 50 flickor deltog i klubbens 

bandyverksamhet. I samma reklamutskick påvisar även föreningen att ”Ett stöd för Boltic är ett stöd för 

dambandyn”.49 

2.2 Undersökning  

De relevanta delarna ur klubbens föreningsarkiv kommer presenteras på ett kronologiskt sätt för att 

underlätta läsandet. Undersökningen är uppdelad i fem olika avsnitt som omfamnar studiens syfte, svarar 
																																																													
48	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	F	3:1.	Arkivcentrum	Värmland.		
49	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	F	3:4.	Arkivcentrum	Värmland.		
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på forskningsfrågorna samt är kopplade till den teoretiska utgångspunkt som präglar studien. Avsnitten 

är ”Boltics styrelse och arbetsutskott”, ”Boltics dam- och herrverksamhet”, ”Förutsättningar för dam- 

respektive herrverksamheten”, ”Ekonomi och reklamskillnader” samt ”Medialt intresse och 

uppmärksamhet”. Alla avsnitt har sin utgångspunkt i ett förändringsperspektiv, för att på så sätt ge 

läsaren en bredare förståelse för utvecklingen som skedde eller inte skedde. Avsnitten inleds med en kort 

summering av vad som kommer beröras, och avslutas med en kortare summering av vad som belysts. 

Den avslutande sammanfattningen blir också ingång till den större diskussion som följer i slutsats- och 

diskussionsavsnittet. 

2.2.1 Boltics styrelse och arbetsutskott 

Inledningsvis kommer källmaterialet kopplas till båda frågeställningarna, hur såg förutsättningar ut för 

att bedriva elitverksamhet för dam- respektive herrsidan inom föreningen? Samt hur fördes diskussionen 

kring jämställdhet i föreningen? Att belysas i detta avsnitt. Vad gäller den förstnämnda frågeställningen 

kommer den behandlas utifrån de satsningar som klubbens styrelse och arbetsutskott gjorde för herrarna 

eller damerna, vilket då är förankrat med termen klubbfokus, som beskrivs i syftet. Vad gäller den 

sistnämnda frågeställningen, kopplat till jämställdhet, kommer den behandlas utifrån den utveckling som 

skedde – eller inte skedde – inom klubbens styrelse och arbetsutskott. Föreningens utveckling mot ett 

mer jämställt arbetssätt kommer därför att granskas inom ramen för frågeställningen. För att ge 

förståelse för dessa frågor är det av vikt att väva in hur Boltics arbetsutskott och styrelse fungerade och 

arbetade, då de var navet i föreningen IF Boltic.  

   En central pusselbit i IF Boltics föreningsarbete under 1970- och 80-talet var arbetsutskottet (AU). I 

omgångar kom olika personer att medverka i arbetsutskottets verksamhet, två viktiga gestalter var 

klubbens båda ordförande under denna tidsperiod, Lars Berg (fram till 1981) och Göran Pettersson (från 

1981). Båda framställs, genom hela forskningsmaterialet, som mycket centrala för klubbens utveckling 

och drivkraft. Föreningens arbetsutskott arbetade nära, och på order, av klubbens styrelse. AU:s uppgift 

var till största del att fördela eller åta sig arbetsuppgifter som styrelsen hade beslutat om.50 

   Som tidigare beskrivits så inleddes bandyns damverksamhet i klubben år 1975, genom rinkbandy. 

Snabbt kom laget att klättra upp till Sveriges högsta serie, allsvenskan, där laget snart även skulle 

konkurrera om SM-gulden, vilket även Boltics herrlag gjorde vid samma tidpunkt. Trots att både herr- 

och damlaget under slutet av 70- och början av 80-talet kamperade i toppen av sina respektive allsvenska 

serier så fanns det en viss olikhet mellan lagen. 

																																																													
50	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	1:4.	Arkivcentrum	Värmland.	
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   Kontrasterna mellan dam- och herrverksamheten återspeglas i flertalet styrelsemöten under 

undersökningsperioden. Redan efter säsongen 1978/79 var frågan, genom Kerstin Wall, uppe på ett 

styrelsemöte. Där diskuterades hur dambandyn skulle bedrivas i föreningen, vilket var samtidigt som 

damerna tog steget upp till högsta serien, allsvenskan. Däremot framgår det inte i detalj vad som 

diskuterades.51 

   Brytpunkten för damsektionen kom i samband med årsmötet i maj 1979. Här beslutade man att 

styrelsen skulle utökas från fem till sju representanter, plus två adjungerade. En från ungdomssektionen 

och en från damsektionen. Representanter från den senare sektionen kom Kerstin Wall och P-A 

Wahlstedt att turas om att vara under säsongerna framöver. Bakgrunden till beslutet gick också att spåra 

till årsmötet då Kerstin Wall ställde sig emot styrelsen och frågade rakt ut om klubben hade förtroende 

för henne eller trodde på damverksamheten. Ordförande Lars Berg, svarade att så var fallet och man 

beslutade därför att ta en representant från dam- och ungdomssektionen för att lyfta deras frågor i 

samband med framtida styrelsemöten.52 

   En organisationsplan (se bilaga 1), framtagen av klubben 1981, visade hur föreningen reflekterade och 

framför allt värderade dam- respektive herrlaget. Damernas a-lag (som tillhörde damsektionen) skulle, 

enligt organisationsplanen, vara likvärdig herrarnas a-lag (som tillhörde den tekniska sektionen). En 

tydlig kontrast var dock utformningen av deras sektioner. Till den tekniska sektionen, och därmed 

herrlaget, hörde även flera andra sektioner/utskott, exempelvis: reklam, PR, medicin-team, utbildning, 

spelarråd, Bolticbladet, b-lag och ungdomssektion. Inom damsektionen finns inga sådana parametrar 

uppsatta eller inkluderade utöver b-lag och ungdomssektion.53 

   För att kort summera detta avsnitt bör förändringsperspektivet utvärderas. Från damsektionens start år 

1975 och elva år framåt kom dess verksamhet att utvecklas. Som ett centralt steg i denna utveckling bör 

inträdet i styrelsen lyftas, vilket skedde efter årsmötet 1979. Detta innebar att damverksamheten i större 

utsträckning fick möjlighet att lyfta sina frågor, då man hade tillgång till en representant vid varje 

styrelsemöte. En fråga, som trots detta, uppstod var föreningens syn och diskussion kring jämställdhet. 

Vid en genomgång av verksamhetsberättelser och mötesprotokoll kan vi alltså se att diskussionen kring 

jämställdhet var minimal under denna tidsperiod. Den uteblivna diskussionen, som även kan ses som en 

tystnad, bör värderas när man just tolkar föreningens arbete med jämställdhet.  Trots att man i mitten av 

undersökningsperioden skapade en organisationsplan som syftade till jämställd prioritering istället för 

manlig dominans, bör man ställa sig frågvis till om en eventuell förändring blev av, vilket även studiens 

																																																													
51	Styrelsemöte	från	26/3	1979,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	1:4.	Arkivcentrum	Värmland.		
52	Årsmötesprotokoll	31/5	1979,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	1:4.	Arkivcentrum	Värmland.		
53	Organisationsplan	från	5/10	1981,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	F	3:2.	Arkivcentrum	Värmland.		
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teoretiska utgångspunkt tar fasta vid. Föreningen framhävde sig gärna som jämställd, men med bakgrund 

i den uteblivna diskussionen, bör detta kritiskt analyseras. 

2.2.2 Boltics dam- och herrverksamhet 

För att förstå kopplingen mellan spelarna och ledarna i herr- och damlaget och studien, kommer en 

övergripande beskrivning av trupperna ske i detta avsnitt. Beskrivningen underlättar för att förstå spelar- 

och ledartillgången, som är en del av det centrala begreppet förutsättningar inom studien. Detta avsnitt 

är därmed kopplat till undersökningens första forskningsfråga, hur såg förutsättningar ut för att bedriva 

elitverksamhet för dam- respektive herrsidan inom föreningen? Med fokus i detta avsnitt på just spelar- 

och ledartillgången. Utgångspunkten, eller snarare frågan, för avsnittet är helt enkelt: Hur skiljde sig a-

laget på herr- och damsidan i form av tränarantalet, spelarantalet samt hur jobbade föreningen för att 

locka till sig dessa? 

    Vad beträffar dam- och herrverksamheten framgår det tydligt i källmaterialet hur olika föreningen 

satsade på dessa verksamheter. Ett tecken på de satsningar man gjorde på herrarna påvisas i början av 

undersökningsperioden, närmare bestämt 1975, då klubben presenterar värvningen av Bernt ”Bempa” 

Eriksson i samband med årsmötet den 28/5. Med landslagsprofilen, som hade över hundra landskamper 

och två SM-guld i bagaget, hoppades klubben att ”Bempa” skulle hjälpa föreningen nå nya höjder. Även 

Curt Einarsson, kommande landslagstränaren, anställdes som tränare för klubbens herrlag.54 I 

verksamhetsberättelsen från 1978/79 beskrevs deras roll i klubben som mycket påtaglig, då de 

avtackades i samband med klubbens första SM-guld 1979. Enligt föreningen själva, en viktig milstolpe i 

klubbens historia.55 Ett ytterligare steg i utvecklingen på herrsidan var när klubben anställde sin andra 

tränare, Sune Almqvist. Almqvist anställdes från 1/10 1980 till 1/4 1981, och för det inkasserade han 

6700 kronor.56 En siffra som 2016 motsvarar 21 232 kronor.57 

   Dessutom satsade föreningen stora resurser på att utveckla herrjuniorerna, som var det framtida a-

laget. Det påvisades bland annat i ett AU-möte från 4/1 1979, där klubben valde att avsätta pengar för 

juniorernas cuper samt en nöjesresa med Finlandsfärja.58 Tänket, eller snarare satsningarna, på 

herrjuniorerna kom även att utvecklas under 1980 då man hade ett samarbete med OK trafikskola som 

																																																													
54	Årsmöte	28/5	1975,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	2:1.	Arkivcentrum	Värmland.		
55	Verksamhetsberättelse	säsongen	1978/79,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	2:1.	Arkivcentrum	Värmland.		
56	Styrelsemöte	från	26/6	1980,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	1:4.	Arkivcentrum	Värmland.		
57	Statistiska	centralbyrån.	http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/.	
Hämtat:	2016-10-21.	
58	AU-möte	från	4/1	1979,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	1:4.	Arkivcentrum	Värmland.	
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tillät juniorspelare körkortsutbildning till rabatterade priser. Dessutom planerades en fjällresa för 

herrjuniorerna samma vinter. Några satsningar på de yngre damlagen fanns således inte.59 

   Vad gäller Boltics damverksamhet återfinns den mest dokumenterade beskrivningen inför säsongen 

1981/82. Inför säsongen bestod damsektionens a-lag av 17 spelare, med en medelålder på 16,5 år.60 En 

säsong tidigare, 1980/81, hade damlaget en medelålder på 15 år.61 Totalt hade truppen som helhet 15 

landskamper. Sedan starten 1975 återfanns tre fortsatt aktiva spelare, Lena Krameus, Susanne 

Johannesson och Anna Wall, samt lagledaren Kerstin Wall. Från året då laget debuterade på stor plan, 

1976, återfanns hela åtta spelare i säsongens lag (1981/82) och från laget som vann 80-idaden (1980) 

fanns 12 spelare kvar i truppen. I materialet betonade föreningen Boltics damlag som ”en fint 

sammansvetsad grupp”62 där seriöst satsande flickor, seriösa ledare som ställt upp för flickorna samt fint 

stöd från föräldrar och supportrar, ligger bakom framgångarna.63 Några säsonger senare, 1984/85, hade 

Boltics damer hela 7 tjejer som haft landslagsuppdrag. A-lagets yngsta spelare, Therese Johansson, hade 

dessutom debuterat i allsvenskan vid 13 års ålder.64 På herrsidan var lagstommen relativt stabil. Inför 

säsongen 1980/81 bestod a-truppen av 21 spelare och efter säsongen 1984/85, bestod a-laget av 20 

spelare, varav 13 av dessa var egna produkter.65 Nedan följer en tabell över de spelare som Boltics a-lag 

(på både dam- och herr) använde i seriespel vid undersökningsperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
59	AU-möte	från	16/1	1980,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	1:4.	Arkivcentrum	Värmland.	
60	Verksamhetsberättelse	för	säsongen	81/82,	i	form	av	boken,	Boltics	damer	i	final,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	
volym	L	1:1.	Arkivcentrum	Värmland.		
61	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	F	3:2.	Arkivcentrum	Värmland.		
62	Verksamhetsberättelse	från	81/82,	i	form	av	boken,	Boltics	damer	i	final,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	L	1:1.	
Arkivcentrum	Värmland.		
63	Verksamhetsberättelse	från	81/82,	i	form	av	boken,	Boltics	damer	i	final,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	L	1:1.	
Arkivcentrum	Värmland.		
64	Verksamhetesberättelse	från	1984/85,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	2:1.	Arkivcentrum	Värmland.		
65	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	2:1.	Arkivcentrum	Värmland.		
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Figur 1. Antalet registrerade spelare i Boltics a-lag. 

Säsong Antal damer (a-lag) Antal herrar (a-lag) 

1975/76 - - 

1976/77 - 18 

1977/78 - 19 

1978/79 - 19 

1979/80 - 16 

1980/81 - 21 

1981/82 17 19 

1982/83 16 18 

1983/84 16 21 

1984/85 17 20 

1985/86 17 18 

Källa: IF Boltics föreningsarkiv.66 

   Utifrån källmaterialet kan figur 1 ge oss en bild av truppernas storlek i respektive lag under 

undersökningsperioden. Herrarnas trupper nedskrivna med en större regelbundenhet, medan siffror kring 

damerna hittar man först från säsongen 1981/82. Tabellen ger en övergripande bild om att utvecklingen 

för antalet spelare på damsidan var konstant medan herrsidan var oregelbunden. Värt att notera är att 

herrarnas trupp i regel bestod av en eller fler antal spelare än damernas. Sett över de siffror som finns 

från undersökningsperioden kan man se att damerna hade ett snitt på 16,6 spelare per säsong, medan 

herrarna hade ett snitt på 18,9 spelare. Antalet spelare är värt att ha i åtanke inför kommande avsnitt som 

just berör förutsättningar för respektive lag. Det bör dock noteras siffror från a-laget på damsidan inte 

återfanns förrän säsongen 1981/82. Laget hade vid den här tiden utvecklats sedan starten, vunnit cuper 

och även tagit klivet upp i allsvenskan. Att damernas a-lag inte noteras mer noggrant förrän sitt första 

SM-guld, vilket de tog säsongen 1981/82, påvisar den ickediskussionen som rådde i klubben, och som 

tidigare diskuterats. 

   Trots att trupperna inte skiljde mer än ett par spelare, såg strukturen kring värvningar olika ut. I ett 

försök från klubben, och dess samarbetspartner Volvo, för att locka spelare var att använda ett 

leasingavtal, vilket beskrevs i ett dokument från 28/7 1980. Samtliga aktiva spelare och ledare i 

körkortsålder på herrsidan tillskrevs och erbjöds leasa bilar enligt Volvoavtalet.67 

																																																													
66	IF	Boltics	föreningsarkiv,	volym	A	2:1	samt	osorterat.	Arkivcentrum	Värmland.		
67	Dokument	från	28/7	1980,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	1:4.	Arkivcentrum	Värmland.		
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   Ett dilemma som föreningen stod inför var avsaknaden av ledare, något man ständigt efterfrågade. 

Under säsongen 1984/85 fortsatte man satsa på ledarutbildning, då 34 spelare/ledare deltog i steg 1-

utbildningen som föreningen anordnade. Inom Boltic fanns det denna säsong (1984/85) runt 70 aktiva 

ledare, där ett fåtal ledare verkade kring damlagen och i större utsträckning en hel stab kring herrlagen. 

Föreningen ställde dock hårda krav på sina tränare, vilket syntes i dokument rörande pojk-, junior- och 

herrtränare. I materialet beskrevs hur ledaren skulle ha nära kontakt med andra tränare inom föreningen, 

undervisa spelare både teoretiskt och praktiskt, samt att de skulle upprätthålla en stor trivsel för spelare 

och även ge individuella träningsprogram åt de spelare som önskade eller behövde det. För damtränare 

fanns inga liknande krav att utläsa utifrån materialet.68  

   Vad beträffar damlagets tränare kom de under undersökningsperioden i största utsträckning bestå av 

samma personer. Kerstin Wall, övergripande roll inom damsektionen, och Kenneth Olofsson, tränare 

under alla fyra SM-guld (1982, 1984, 1985 samt 1986) och som slutade efter säsongen 1985/86. Dessa 

två hade en central roll i föreningens framgångar på damsidan, vilket påvisas i sammanställningen av de 

åren han var tränare samt de SM-meriter laget hade från denna tid. Detta visas inte minst i 

verksamhetsberättelsen från 1985/86, där man beskrev hur succétränaren Kenneth inte bara vunnit fyra 

SM-guld, utan hur han och damsektionen lyckades hålla över 80 procent i träningsnärvaro under flera 

säsonger. Under Olofssons sista säsong var träningsnärvaron 86 procent, samtidigt som truppen endast 

bestod av 17 spelare.69 

   Detta avsnitt ger en bild av hur trupperna för Boltics dam- och herrlag utvecklades. Genom nedslag 

inom båda lagen kan vi se att utvecklingen förblev stabil, men att herrarna i regel hade en a-trupp som 

innehöll några fler spelare än damerna. Båda lagen hade dock en stabil kärna, som befunnit sig i klubben 

under lång tid. När det handlade om hur föreningen arbetade med att locka till sig dessa spelare, så kan 

vi se att herrarna hade en klar fördel, genom generösa avtal och hårda krav från tränare, medan man på 

damsidan får ett intryck av att verksamheten var beroende av att samma spelare och framför allt ledare 

fortsatte år efter år för att verksamheten skulle hållas vid liv. Bilden som sammanställningen ger oss 

hjälper oss förstå damverksamhetens tuffa miljö, med få och unga spelare. Herrarna, å andra sidan, 

framställs som en etablerad verksamhet med goda resurser. Svaret på den inledande frågan i avsnittet 

blir därför följande: Vad beträffar spelarantalet så skiljer sig mängden inom båda sidorna. Damsidans 

tränare var även väldigt få, men spelade en avgörande roll för verksamheten. På herrsidan fanns resurser 

att locka spelare och ledare och kravbilden på ledare inom herrverksamheten tyder på ett seriöst synsätt 

på verksamheten, vilket inte ges på liknande sätt för damerna. Föreningen upplevdes alltså jobba för en 

utvecklad herrverksamhet, medan damverksamheten fick ta hand om sig själva. 

																																																													
68	Verksamhetsberättelse	från	1984/85,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	2:1.	Arkivcentrum	Värmland.		
69	Verksamhetsberättelse	från	1985/86,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	2:1.	Arkivcentrum	Värmland.		
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2.2.3 Förutsättningar och klubbfokus för dam- respektive herrverksamheten 

Detta avsnitt är djupt förankrat med studiens första frågeställning, hur såg förutsättningar ut för att 

bedriva elitverksamhet för dam- respektive herrsidan inom föreningen? Där begreppet förutsättningar 

innefattar spelar- och ledartillgången, ekonomiska och materiella tillgångar samt klubbfokus och medialt 

intresse. I detta avsnitt kommer en bredare granskning av materiella tillgångar och klubbfokus från 

föreningen att undersökas. Hur prioriterade föreningen dam- och herrverksamheten? Samt hur skiljde sig 

deras materialresurser? 

   En betydande faktor för bandyverksamheten i Karlstad var bristen på istider och hur träningstiderna på 

Tingvalla fördelades inom klubben, vilket i studien är kopplat till begreppet klubbfokus. Detta påvisades 

första gången 1975, samma år som dambandyn startade i klubben och undersökningen tar vid, då 

damerna fick två träningspass (båda halv plan) tilldelade på Tingvalla. Måndagar, 19:00-20:00, och 

fredagar, 16:30-17:30. Detta kan jämföras med herrarna, som samma säsong hade tre pass i veckan på 

Tingvalla, enligt följande modell: måndagar (17:45-19:00 stor plan), tisdagar (17:40-19:30 halv plan) 

samt torsdagar (16:00-17:30 stor plan). 

   Några år senare, säsongen 1977/78 såg tilldelningen av istider ut enligt följande modell. Damerna 

tränade tisdagar (20:00-21:00) och fredagar (17:00-18:00) på halv plan, medan herrarna tränade 

måndagar (18:00-19:30), tisdagar (18:00-20:00) samt torsdagar (17:15-19:00), där alla träningstider 

innefattade stor plan. Samma säsong satte även herrlaget in eftermiddagsträning, efter ett styrelsemöte 

den 28/8 1978, strax före säsongsstarten. Då beslutade man att klubbens a-lag på herrsidan skulle införa 

eftermiddagsträningar vissa dagar i veckan, för att på så sätt underlätta för de spelare som studerade eller 

jobbade kväll. Detta möjliggjordes genom en viss sponsring, oklart i dokumentet, samt ett generöst 

leasingavtal med Volvo i Karlstad för de spelare som hade långt till träningarna.70 

   Bristen på istider var ett återkommande tema under mötena och korrespondensen med Karlstad 

kommun. Exempel på detta var det brev som Fritidsförvaltningens Hasse Kennerstad skickade till 

klubben efter deras ansökning om 50 timmars träningstid per vecka på Tingvalla, inför säsongen 

1979/80. Kennerstad förklarade att detta är omöjligt då flera klubbar, och olika idrotter, skulle samverka 

på arenan – samtidigt som den totala träningstiden på Tingvalla enbart uppgick till 40 timmar per 

vecka.71 Inför säsongen 1982/83, fick herrarna dessutom istider i Färjestads ishall. Damerna fick vänta 

tills isen på Tingvalla frusit.72 

																																																													
70	Styrelsemöte	från	28/8	1978,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	1:4.	Arkivcentrum	Värmland.		
71	Brev	från	Fritidsförvaltningen	till	IF	Boltic	inför	säsongen	1980/81,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	F	3:3.	
Arkivcentrum	Värmland.	
72	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	F	3:3.	Arkivcentrum	Värmland.		



	

	 21	

   Problematiken med istider belystes ofta, genom Kerstin Wall, då damsektionen efterlyste mer istider.73 

Diskussionen kring damernas istider genomsyrade flera framtida styrelsemöten efter att damsektionen 

fick en plats på dessa möten. Den 12/1 1984 menade damsektionen att problemet vållat sådan skada att 

B-flickorna endast fått tre istider på hela säsongen.74 

   I forskningsmaterialet framgår det att klubben såg istiderna, och därmed träningstider, som avgörande 

för föreningens framtid. En lösning på problemet blev att sammanlänka föreningen med skolan. Sedan 

början av 80-talet hade föreningen jobbat för ett ”hemortsalternativ” i skolan, där eleverna i Karlstads 

skolor kunde välja bort vissa skolämne till förmån för bandyträning. Detta blev verklighet mot slutet av 

studiens undersökningsperiod, 1984 – och gällde enbart pojkar, som då fick möjligheten att träna fem 

pass extra per vecka á 40 minuter. Genom materialet framhäver klubben att det var ett långsiktigt mål 

man nått som innebar att föreningen stärkte ungdomssidan, vilket skulle få konsekvenser för framtida a-

lag och framtida SM-meriter.75 

   När det gäller materiella resurser präglas undersökningen av historiska nedslag, då källmaterialet 

saknar någon regelbundenhet. Vid ett, av mycket få arkiverade, möten inom damsektionen beskrevs 

damverksamheten (utifrån säsongen 1980/81, spel i allsvenskan) på följande sätt:  

 ”Sportsligt – Mycket bra 

 Ekonomiskt – Stor sparsamhet genomsyrar hela verksamheten 

 Ledare – Bra på A-sidan, knappt ledare för B- och C-flickor 

 Övrigt – otillräckliga resurser och omklädningsrum”76 

Listan som sattes upp summerade den gångna säsongen, med en stor grad av utvecklingspotential, enligt 

damsektionen. På mötet, där representanter från både damsektionen och styrelsen deltog, påvisas dessa 

områden samt att damsektionen gärna såg att styrelsen besökte damlaget vid någon träning.77 

   En ytterligare beskrivning av konstrasterna mellan dam- och herrverksamheten påvisas i den 

inventering som skedde av lagens material inför säsongen 1985/86, som syns nedan: 

 

																																																													
73	Möte	inom	damsektionen	8/4	1981,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	1:6.	Arkivcentrum	Värmland.		
74	Styrelseprotokoll	från	12/1	1984,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	1:6.	Arkivcentrum	Värmland.		
75	Bolticbladet	februari	(nummer	2)	1985,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	L	1:1.	Arkivcentrum	Värmland.		
76	Möte	inom	damsektionen	8/4	1981,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	1:6.	Arkivcentrum	Värmland.		
77	Möte	inom	damsektionen	8/4	1981,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	1:6.	Arkivcentrum	Värmland.		
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Figur 2. Materialinventering inför säsongen 1985/86 av damsektionens a-lag och herrsektionens a-lag. 

Material: Damer (inventering 12/5 1985): Herrar (inventering 17/4 1985): 

Antal klubbor: 25 45 

Antal bollar: 100 200 

Antal tejprullar: 8 20 

Handskar för utlån: - - 

Strumpor för utlån: - - 

Skridskor för utlån: - 4 par 

Benskydd för utlån: - 4 par 

Målvaktsskydd för utlån: - 2 uppsättningar 

Tandskydd för utlån: - 5  

Armbågsskydd för utlån: - 5 

Antal skridskoskenor för utlån: - 15 

Antal slipmaskiner: 1 2 

Källa: IF Boltics föreningsarkiv.78  

Figur 2 påvisar alltså en omfattande skillnad mellan föreningens dam- och herrverksamhet vad gäller 

materiella tillgångar. Noterbart är att detta var vid slutet av undersökningsperioden och flera år efter att 

damsektionen fick representanter i klubbens styrelse – och därmed kunde lyfta sina problem. Tabellen 

visar hur damerna använde sig av knappt häften så mycket material som herrarna, vad gäller klubbor, 

bollar, tejprullar och slipmaskiner. Vad gäller skydd av olika slag tillhandahöll damsektionen ingenting, 

medan herrarna hade flera uppsättningar benskydd, armbågsskydd, skidskor, tandskydd och 

skridskoskenor för utlåning. Dessutom tillhandahöll herrverksamheten två uppsättningar av 

målvaktsskydd, där damerna inte hade någon uppsättning för utlån. Noterbart var att materialet baseras 

på a-trupperna för dam- respektive herrsidan, och skillnaden kan därav inte förklaras med antalet 

utövare.79 Detta då herrarna under denna säsong hade en trupp som bestod av 18 spelare, medan 

damernas bestod av 17 spelare, vilket beskrivits i tidigare avsnitt. 

   Klubbens fokus på dam- och herrverksamheten speglade en tuff konkurrens, där herrarna gick 

segrande ur striden. Utifrån den ovan nämnda undersökningen ges en bild från olika tidpunkter om hur 

konkurrensen såg ut, och hur klubben hanterade det. Med träningstiderna som bakgrund, kan man 

																																																													
78	Materialinventering	inför	säsongen	195/86	av	dam-	och	herrverksamheten,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	F	
3:2.	Arkivcentrum	Värmland	 
79	Materialinventering	inför	säsongen	195/86	av	dam-	och	herrverksamheten,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	F	
3:2.	Arkivcentrum	Värmland.		



	

	 23	

tillsammans med den tidigare forskningen, belysa problematiken för damlaget. Utifrån istiderna och 

materialtillgången låg helt klart klubbens fokus på herrverksamheten. 

   Kort sagt så summerar detta avsnitt den ständiga underlägsenhet som gällde för Boltics damer i frågor 

om material och träningstider. Vi kan alltså se hur föreningen aktivt valde att främja sina herrar, oftast 

på bekostnad av sina damer. Utifrån de inledande frågorna som ställdes till avsnittet kan vi få fram 

följande svar: På frågan hur prioriterade föreningen dam- och herrverksamheten? Kan vi se att klubben 

prioriterade sitt a-lag på herrsidan högre än a-laget på damsidan, vilket då faller in under klubbfokus. I 

avsnittet som främst berört klubbfokus (kopplat till istider), ser vi snarare en sämre utveckling än en 

bättre. Senare tider på vardagarna, och framför allt fredagarna, tyder på detta. I motsats, fick herrarna 

succesivt bredare möjlighet till att träna bandy genom bra istider, eftermiddagstider, leasingavtal med 

Volvo samt bandy på skoltid. Vad gäller fråga två, hur skiljde sig deras materialresurser? Kan vi inte se 

en utveckling över tid. Istället kan vi genom undersökning ge bilder av hur resurserna såg ut vid en viss 

tidpunkt, och utgå från det. För att svara på frågan ser vi en klar skiljelinje mellan herrarna och damerna 

sett till materiella tillgångar, och detta var inte en naturlig orsak av antalet utövare. Detta då trupperna 

vid tiden var ungefär lika stora, vilket beskrivits tidigare. 

2.2.4 Ekonomi- och reklamskillnader 

IF Boltic hade, likt många andra idrottsföreningar, en nära relation med näringslivet för att upprätthålla 

en stabil ekonomi. Bingo, försäljning och reklam var bara några i raden av de ekonomiska alternativ som 

föreningen jobbade med, vilket också kommer presenteras i detta avsnitt. Under klubbens storhetstid, 

vilket denna undersökning berör, kom Boltics omsättning att öka markant, vilket givetvis var en 

koppling till de sportsliga framgångarna. Vid räkneåret för undersökningens startpunkt, 1975/76, hade 

Boltic utgifter på 359 161 kronor samt intäkter på 359 161 kronor. Elva säsonger senare, 1985/86, var 

omsättningen nära tiodubblad, då man hade utgifter på 3 474 101, och intäkter på 3 363 751.80 Frågan 

var hur fördelningen mellan dam- och herrverksamheten utvecklades, eller inte utvecklades. 

   Detta avsnitt berör främst förutsättningar från de ekonomiska tillgångarna, och är kopplade till båda 

frågeställningarna. Detta då undersökningen påvisade skillnaderna mellan dam- och herrverksamheten, 

samtidigt som de ger en bild av föreningens diskussioner kring jämställdhet. Utifrån ett 

förändringsperspektiv ges en bild av hur föreningens omsättning och ekonomi växte.  

   Tillsammans med Karlstad BK (KBK) och Norrstrands IF (NIF), kom IF Boltic att starta en 

bingoallians, med namnet Triangeln. De höll till i Färjestad BK:s bingohall samt på bingopalatset. 

																																																													
80	Verksamhetsberättelse	från	1975/76	och	1985/86,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	2:1.	Arkivcentrum	
Värmland.		
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Bingons roll var central för Boltic och herrar, damer, juniorer och föräldrar fick bistå till den ideella 

verksamheten på deras lediga tid, för att hjälpa Boltic och dess omsättning. Bingoprojekten var en 

avgörande faktor för just bortamatcher då bussar och dyrare resor blev en stor utgift, vilket påvisas i 

verksamhetsberättelsen för säsongen 1976/77.81 I verksamhetsberättelsen året därpå beskrevs 

bingoverksamheten på följande sätt: ”Bingon är oerhört viktig för föreningens verksamhet. Utan den 

vore det helt omöjligt att finansiera den verksamhet vi har”.82 

  Utöver det ideella arbetet i samarbete med näringslivet, i form av bingosamarbetet, var även 

näringslivets sponsring till klubbens herrverksamhet viktig för Boltics verksamhet. I dokumentet Framåt 

med Boltic inför säsongen 1981/82 visas prisexempel på sponsring för företag till IF Boltic. 

Prisexemplen gällde matchkläder för herrar och även Tingvalla isstadion per säsong, och det såg ut 

enligt följande modell: 

 Tröja   35 000 

 Hjälm  75 000 

 Strumpor  10 000 

 Träningsoverall  10 000 

 Ismaskin  15 000 

 Reklam på Tingvalla  1 500-4 500 

 Matchsponsor  1 800 

I samma dokument framgick det att om önskemål fanns att sponsra damlaget så gick det att lösa, men 

några exakta siffror på detta fanns inte och företagen fick då istället höra av sig till klubben.83 

Situationen beskrevs ytterligare i ett styrelseprotokoll från 25/1 1983, där damsektionen berättade att de 

hade en ny sponsor på gång. Men klubben ville först granska detta innan något beslut kunde fattas.84 

Sponsringsmallen som beskrivits ovan var helt riktad till herrarna. Och för damerna, som hade en 

betydligt mer ostabil ekonomiskt vardag gällde det att få in pengar på egen hand, då sponsringen tillföll 

herrarna. För att på ett eget, och effektivt, sätt få in pengar till damverksamheten valde Boltics damlag 

samma säsong att ta hjälp av föräldrar och släktingar för att få ekonomin att gå ihop. I Bolticbladet 

																																																													
81	Verksamhetsberättelse	från	1976/77,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	2:1.	Arkivcentrum	Värmland.		
82	Verksamhetsberättelse	från	1977/78,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	2:1.	Arkivcentrum	Värmland.		
83	Framåt	med	Boltic	från	1981,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	F	3:4.	Arkivcentrum	Värmland.		
84	Styresmöte	från	25/1	1983,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	1:6.	Arkivcentrum	Värmland.		
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(februari 1982, nummer 3) gick damlaget ut med ett nödrop och bad alla föräldrar och släktingar att 

skänka två kronor för varje mål framåt som laget gjorde under säsongen.85  

   En annan viktig faktor för Boltics ekonomi och förutsättningar är givetvis samarbetet med kommunen, 

vilket framgår i källmaterialet. Reklamplatserna på den kommunala anläggningen, Tingvalla isstadion, 

kom att bli en stor vinstaffär för Boltic tack vare ett bra avtal med Karlstad kommun. 14/11 1975 

beslutade en generös Karlstad kommun att hjälpa Boltic med reklamintäkterna. Pengarna från 

reklamplatserna fick bandyföreningen, samtidigt som kommunen själva betalade skylten och dess tryck. 

Boltics jobb i sammanhanget var att sätta upp skylten.86 Utöver skyltexemplet, framgår det ur klubbens 

föreningsarkiv hur central roll Karlstad kommun hade i klubbens framgångssaga. Utöver en ny arena 

1967 (vilket beskrivits tidigare), kommer även kommunen att hjälpa klubben ekonomiskt vid flera 

tillfällen. 1975 godkände kommunen ett anslag om 5000 kronor till Boltic med motiveringen om 

fortsatta satsningar på stadens ungdomar.87 Vid en skrivelse från fritidsförvaltningen till Boltics styrelse 

år 1979, hjälpte kommunen Boltic att nå en lösning på de bristande istiderna. Lösningen blev att spola 

upp flera mindre ytor utmed hela Karlstad, där ungdomslagen kunde träna.88 När klubben säsongen 

1982/83 hade en ansträngd ekonomi kontaktade föreningen kommunen för att kunna frysa vissa 

fakturor, vilket Karlstad kommun gick med på.89 

   Detta avsnitt behandlar alltså de ekonomiska förutsättningar som rådde mellan dam- och 

herrverksamheten. Undersökningen av Boltics ekonomi visade både på likheter och skillnader i hur dam- 

och herrsektionerna arbetade. Vad beträffar den ekonomiska biten var bingon, genom bingoalliansen 

Triangeln, central för Boltics intäkter. Detta med tanke på de ständigt dyrare resorna som klubbens lag 

behövde efter sina sportsliga framgångar. Här arbetade både kvinnorna och männen tillsammans för att 

dra in pengar till föreningen.  

   Vad gäller jakten på sponsring och reklam såg den väldigt annorlunda ut för damerna och herrarna i IF 

Boltic. Jakten på herrsponsring var mer strukturerad och följde en mall, där man även kunde ha reklam 

på Tingvalla som tillföll herrverksamheten i IF Boltic. Någon liknande mall för damsponsring fanns 

inte, och istället var det upp till respektive företag att hitta en egen modell som passade, i samråd med 

föreningen. Bilden speglas även i den teoretiska utgångspunkten, med koppling till 

dominansförhållandet inom olika sociala rum, till exempel samhälle och idrott, med hänsyn till ekonomi. 

Kopplingar till kvinnligt arbete som i högre grad är mer oavlönat än männens arbete, och enorma 

																																																													
85	Bolticbladet	februari	(nummer	3)	1982,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	L	1:1.	Arkivcentrum	Värmland.		
86	Styrelseprotokoll	från	14/11	1975,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	1:4.	Arkivcentrum	Värmland.		
87	Styrelseprotokoll	från	24/11	1975,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	1:4.	Arkivcentrum	Värmland.		
88	Skrivelse	från	fritidsförvaltningen	till	Boltics	styrelse	2/11	1979,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	1:4.	
Arkivcentrum	Värmland.		
89	Styrelseprotokoll	från	1/9	1982,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	1:6.	Arkivcentrum	Värmland.		
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skillnader mellan löner i fotbollen under 2000-talet kan göras i sammanhanget, och kommer uttryckas 

ytterligare i diskussionsavsnittet. 

2.2.5 Medialt intresse och uppmärksamhet 

Det femte, och sista avsnittet, inom undersökningen är sammankopplat med den andra forskningsfrågan 

om hur diskussionen om jämställdhet fördes i föreningen. Detta då avsnittet belyser konstrasterna mellan 

dam- och herrverksamheten utifrån hur föreningen arbetade med medier och hur man uppmärksammade 

deras verksamhet och sina sportsliga bedrifter. Utifrån undersökningsmaterialet kan vi se att denna 

diskussion var minimal och istället är det tystnaden och det uteblivna materialet som generellt 

symboliserar denna fråga.  

   I verksamhetsberättelsen för 1975/76 beskrev klubben hur första åren med bandystjärnan Bernt 

”Bempa” Eriksson och succétränaren Curt Einarsson blev just – en succé. Inte bara ett steg upp i 

divisionerna, utan även en betydande roll för klubben som helhet och dess verksamhet beskrevs. 

Profilerna framställdes som centrala ur Boltics sportsliga framgångar, men föreningen lyfte även hur 

deras namn dragit till sig sponsring, publik och ett stort medialt intresse och därmed en stor vinst 

kommersiellt. Några liknande profiler fanns det inte på damsidan, trots att laget hade flera spelare som 

varit med i landslaget. Enligt källmaterialet blev Curt och Bernts roll viktig ur ett mediaperspektiv, och 

därmed ökade intresset kring laget.90 

   Vidare exempel på damverksamhetens avsaknad av uppmärksamhet påvisades i Bolticbladet (nummer 

8) från 1976, där det inte nämndes något om damlaget eller dess verksamhet.91 Detta bör dock ändå 

analyseras utifrån aspekter om synsätt och klubbfokus. Föreningen valde alltså att inte nämna något om 

sin relativt nybildade verksamhet. Denna tystnad, i detta fall, kommer att diskuteras vidare i kommande 

kapitel, där den trots uteblivet material fyller en central roll. 

   Det mest omfattande materialet gällande detta avsnitt berör säsongen 1982/83, då klubbens samtliga 

matchannonser för klubbens a-lag på dam- respektive herrsidan, fanns bevarande. Klubben hade valt att 

annonsera i de båda lokaltidningarna, Nya Wermlands-tidningen (NWT) och Värmlands folkblad (VF) 

samt HSB-bladet, ett nyhetsblad för alla boende inom HSB-koncernen. Av dessa annonser framgick det 

totalt 118 matchannonser för herrarna under denna säsong. Siffran för damerna var två. 

Matchannonserna för herrarna var ofta större, innehöll bilder och belyste matchen som ett jippo med 

																																																													
90	Verksamhetsberättelse	för	1975/76,	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	A	2:1.	Arkivcentrum	Värmland.		
91	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	F	3:2.	Arkivcentrum	Värmland.		
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flera arrangemang utöver bandymatchen. På annonserna för damlaget, som var mycket mindre i storlek, 

gick enbart plats, tid, datum och motstånd att utläsa.92.  

   Sammanfattat så belyser detta avsnitt hur föreningen jobbade med att uppmärksamma sina respektive 

a-lag samt hur uppmärksamheten syntes bland allmänheten. Kort sagt så var skillnaden i 

mediauppmärksamheten, i form av matchannonser, påtaglig mellan herr- och damsidan. Att herrsidan 

dessutom hade stora bandyprofiler ökade på medieintresset, samtidigt som föreningen tog användning av 

det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
92	IF	Boltic	föreningsarkiv,	volym	F	3:6.	Arkivcentrum	Värmland.		
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3. Slutsatser/diskussion 

I denna del kommer undersökningen och den tidigare forskningen att behandlas för att på så sätt reda ut 

svaren på studiens forskningsfrågor, med koppling till den teoretiska utgångspunkten. Inledningsvis 

kommer slutsatserna för respektive frågeställning att besvaras i korthet, för att sedan diskuteras i 

diskussionsdelen tillsammans med den tidigare forskningen samt den teoretiska utgångspunkten. 

3.1 Slutsatser 

3.1.1 Förutsättningar för dam- och herrverksamheten inom IF Boltic 

Detta avsnitt berör den förstnämnda frågeställningen kring begreppet förutsättningar, vilket studien 

studerat utifrån faktorerna spelar- och tränartillgången, ekonomiska- och materiella tillgångar samt 

klubbfokus och medialt intresse, vilket beskrivs i studiens syfte. Vi kan se tydligt hur damernas 

verksamhet präglats av knappa förutsättningar, sett till framför allt material och ekonomi. Hela 

damverksamheten (damsektionen) gav intrycket av en ideell verksamhet, snarare än en elitverksamhet. 

Herrarnas verksamhet präglades istället av ett elittänk, enbart genom namnet (tekniska sektionen) och 

strukturen. Utifrån organisationsplanen (se bilaga 1) kan vi se hur den tekniska sektionen (herrarna) hade 

ett betydligt mer omfattande ”nät” runt sig som bistod med olika saker. Damernas var istället helt 

utelämnade.  

   Slutsatsen för frågan, Hur såg förutsättningar ut för att bedriva elitverksamhet för dam- respektive 

herrsidan inom föreningen? Blir därför följande. Förutsättningar såg väldigt olika ut, trots att en 

parameter var likvärdig, och det är där vi börjar. Vad gäller spelartillgången kan vi se att den såg relativt 

likvärdig ut, herrarna var i regel en eller några fler per säsong, men inget som bör ha påverkat de 

kommande faktorerna inom förutsättningarna. Vad beträffar ledartillgången skiljde den sig åt mellan 

verksamheterna, då herrarnas var mer uppstyrd och ekonomiskt backade, vilket inte damernas var. 

Skiftar vi fokus till ekonomi, material, klubbfokus och medialt intresse ser vi här den största skillnaden. 

Utifrån materialinventeringen i slutet av undersökningsperioden kan vi slå fast att skillnaderna var 

markanta, då herrarna hade ungefär dubbelt så mycket material att jobba med. En säsong (1985/86) när 

herrarnas lag enbart var en spelare mer än damerna. Ser vi till ekonomi (och sponsring) har 

undersökningen också gett oss bilden av att Boltics herrverksamhet var bättre strukturerad – och framför 

allt mer prioriterad, vilket i sin tur går att koppla till klubbfokus. Damerna fick istället försöka få hjälp 

av nära och kära för att skrapa ihop pengar till verksamheten. Inom kategorin klubbfokus hittar vi 

kanske ett av de mest jämförbara exemplen i hela undersökningen, nämligen istider. Genom nedslag vid 

olika säsonger kan vi se att herrarna inte bara hade fler tider, de hade även de mest attraktiva tiderna 

varje vecka. För att ytterligare underlätta skaffade klubben dessutom eftermiddagsträningar, och skapade 
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ett samarbete med skolan för bandy på skoltid – för herrar. Sett till det mediala intresset låg även 

herrarna här i framkant. Matchannonser och profiler som stärkte klubbens varumärke (och ökade 

sponsringen) ger oss en bild av att herrarna verkligen var ”herren på täppan” i sammanhanget. Damerna 

visades inget medialt intresse och trots massvis med landslagsspelare, beskrevs inga profiler i liknelse 

med på herrsidan. 

3.1.2 IF Boltic – en jämställd förening? 

Enligt undersökningen så framhävde gärna Boltic sig som en förening med lika villkor för män och 

kvinnor, man påvisade framför allt organisationsplanen (se bilaga 1) som ett trumfkort i sammanhanget. 

Svart på vitt gav det förklaringen om att Boltic skulle prioritera sin respektive a-lag likvärdigt. Utifrån 

ovanstående avsnitt kan vi dock ställa oss kritiskt till om så var fallet. Organisationsplanen utgjorde en 

grund på pappret, men den var ej central i hur klubben arbetade kring vissa frågor – där framför allt 

prioriteringarna på istider kan belysas som ett perfekt exempel. 

   Även på högre instanser ser vi tydligt att diskussionerna kring jämställdhet var mycket knappa trots att 

man instiftade en organisationsplan för att visa på lika villkor. Istället blir det tystnaden, eller den 

uteblivna diskussionen om jämställdhet, som får ge utlopp för svaret på denna del i undersökningen. 

Genom protokoll från styrelsen och arbetsutskottet kan vi se hur lågt prioriterad frågorna kring 

damverksamheten var. Trots att det vid flera tillfällen lyftes kritik mot styrelsen i form av frågor som 

berörde skillnaderna mellan damer och herrar – och styrelsen ändrade uppfattning – såg man sällan 

något utfall som innefattade en bättre sits för damerna. Den allmänna regeln som uppfattas kring IF 

Boltic var, utöver tidigare nämnda faktorer, också att satsningarna på herrar/pojkar började i tidigare 

ålder. Träningsläger och resor skulle på sikt stärka laget och klubben, samtidigt som kopplingen med 

skolan skulle göra det samma. Här är skiljelinjen stor. Herrarnas prioriteringar saknar helt motstycke i 

parallell med damernas, som helt saknade några sådana satsningar. 

   Svaret på frågan,	Hur fördes diskussionen kring jämställdhet i föreningen? Blir därför följande. 

Diskussionerna mot ett mer jämställt fokus inom klubben kom inte från de styrande i föreningen, utan 

istället var det damsektionen som regelbundet lyfte sina problem och önskade åtgärder från styrelsens 

sida. Det är alltså genom att analysera tystnaden i materialet som svar har kunnat ges på denna del i 

undersökningen. Trots den intressanta tidsperioden, där samhället som helhet skiftade mot ett mer 

jämställt klimat, går det inte att se några djupgående förändringar i Boltics arbete. I regelbundna 

verksamhetsberättelserna lovordade klubben dock gärna damverksamheten, men utifrån studien kan vi 

se att prioriteringen inom klubben var solklar – herrarna. Trots den detaljerade organisationsplanen som 

tillsattes vid en tid då damerna och herrarna nådde likvärdiga SM-meriter, nämligen inför säsongen 

1981/82.  
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3.2 Diskussion 

3.2.1 Jämställdhet, förutsättningar samt spelare och ledare 

Det inledande avsnittet kommer beröra vad klubbens dam- och herrlag hade för förutsättningar inom 

verksamheten, och är kopplat till den första frågeställningen samt det första kapitlet av slutsatserna.  

   Inledningsvis bör tre viktiga händelser från undersökningsperioden betonas, två utifrån 

undersökningen och en utifrån den tidigare forskningen. Från den tidigare forskningen hämtar vi en 

händelse från Riksidrottsförbundet år 1977, som då kom ut med sin handlingsplan, Idrott tillsammans på 

lika villkor, för kvinnor och män, flickor och pojkar. Genom sitt fokus på att främja kvinnlig idrott skulle 

handlingsplanen bidra till att stärka deras roll på den idrottsliga arenan – vilket på sikt även skulle hjälpa 

till att stärka kvinnornas roll på andra arenor inom samhället. Effekterna, eller rättare sagt de uteblivna 

effekterna, av handlingsplanen har denna studie, till skillnad från den tidigare forskningen, berört 

närmare. Utifrån den tidigare forskningen kan vi förstå handlingsplanen och dess innehåll, men just 

effekterna och diskussionen kring efter detta är något som får ses som oberört – och därmed kan ny 

forskning kring detta presenteras utifrån denna studie, både generellt och inom bandysporten. 

Handlingsplanen kom i ett betydande skedde i den rådande samhällsutvecklingen, och vi kan även tolka 

Boltics organisationsplan, och samhälleliga krav på lika villkor inom olika arenor, som en försenad 

effekt av detta. Däremot kan vi slå fast att trots organisationsplanen så tog föreningen inte till sig av den 

rådande samhällsdiskussionen om jämställdhet, och några större förändringar uteblev därför. Den andra 

händelsen, hämtar vi från 1981, då IF Boltic tog fram sin organisationsplan över hur föreningen skulle 

vara uppbyggd samt hur de olika sektionerna skulle arbeta. Organisationsplanen uttalade sig tydligt – 

damsektionen och tekniska sektionen (herrarna) var likvärdig. Bara namnen på sektionerna ger oss dock 

en hint om att så inte var fallet. Den tredje händelsen, också den hämtad från klubben, lyfter fram ett 

stort steg för damverksamheten inom Boltic, enligt mig. Detta skedde i samband med årsmötet 1979 då 

det beslutades att dam- och juniorsidan fick varsin adjungerad plats på alla styrelsemöten. Detta fick som 

följd att damerna kunde lyfta sina bekymmer och funderingar för styrelsen på en regelbunden basis. 

Även denna händelse kan tolkas som en effekt av de rådande samhällsförändringarna, men däremot bör 

man ställa sig kritisk till om förändringen verkligen betydde något i föreningens arbete.  

   Med dessa tre händelser att ta hänsyn till ges en förståelse för att studiens undersökningsperiod är 

intressant ur många aspekter. Sverige drar igång ett stort jämställdhetsarbete, efter bland annat 

påtryckningar från FN/ILO och EU. Detta får till följd att flera jämställda lagändringar tillkommer och 

man börjar titta över samhällets olika arenor, för att vad som kan förbättras. Det är där 

Riksidrottsförbundets handlingsplan kommer in i bilden. Att sedan Boltic framhäver sin 

organisationsplan som jämställd tyder också på att man följer den linje som samhället önskar. Dessutom 
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ges det möjlighet för damerna i föreningen att lyfta sina frågor då de kom i regelbunden kontakt med 

styrelsen efter 1979. Dessa faktorer påvisar alltså att Boltic följde samhällets linje om fokus på kvinnor 

och kvinnligt idrottande. Med detta i bakhuvudet ska vi nu titta mer exakt på om föreningen verkligen 

jobbade utifrån denna linje – eller om det enbart var något man hävdade utåt? Utifrån flera 

verksamhetsberättelser ger klubben bilden av en likvärdig verksamhet för damer och herrar, dock visar 

undersökningen av föreningen att man bör ställa sig kritiskt till om så verkligen var fallet. 

   Genom Boltics styrelse och arbetsutskott kan man ta del av den diskussion kring jämställdhet som 

fördes i föreningen. Stora satsningar på herr- och juniorsidan (också det för herrar) tyder på att damerna 

blev mer och mer segregerade från de bättre förutsättningarna samtidigt som klubbens fokus på dem 

minskade. Det allra mest tydliga exemplet gäller sportens stora grundstenar, istider och material. Genom 

nedslag kan vi se hur klubbens prioriteringar vad gällde istider ligger hos herrarna. Fler och attraktivare 

tider stärker denna kontext. Vad gäller materialet, och framför allt genom den materialinventering som 

gjordes i slutet av undersökningsperioden kan vi utläsa en markant skillnad, vilket inte kan förklaras av 

truppstorleken inom respektive lag. Vad beträffar träningstider har flera forskare just berört ämnet. Jan 

Lindroth och Johan R. Norberg har beskrivit hur de attraktiva träningstiderna (18-20) i större 

utsträckning tillfaller herrarna inom en förening, medan damerna i regel får ta de mindre attraktiva (20-

22). Håkan Larsson har också beskrivit syndromet, och menar att kvinnorna ständigt jobbat utifrån 

sämre förutsättningar, ekonomi och träningstider. Om vi väljer att koppla in den teoretiska 

utgångspunkten kan vi även där se att traditionen beskrivs enligt samma mönster. Både Pierre Bourdieu 

och Nancy Fraser menar att dominansförhållandet mellan män och kvinnor gör att den kulturella 

traditionen om männens överlägsenhet fortsätter. För att sätta stopp för detta menar Nancy Fraser att ett 

erkännande av jämställdhet i samhället krävs, vilket blir påtagligt utifrån undersökningen om Boltic. 

Mindre istider, senare istider och även på fredagar gör det svårare att få vardagspusslet att gå ihop. Detta 

till skillnad från herrarna som i regel tränade mellan måndagar och torsdagar, gärna tidig kväll och även 

under vissa säsonger hade dagsträning för att underlätta för vissa spelare. Konstrasterna från 

undersökningen kan knappast bli mer påtagliga. 

   Skillnaderna på materialsidan är även de väldigt tydliga. Vad beträffar konkreta saker som bollar, 

klubbor och slipmaskiner hade kvinnorna hälften så mycket som männen. Men det kanske mest centrala 

inom materialskillnaden är just olikheterna vad gäller skydd och utrustning som klubben tillhandahöll. 

Där framkommer det att klubbens herrverksamhet hade mycket utrustning som kunde lånas ut, medan 

damerna stod helt utan sådant. Skydd och utrustning för utlån kan vara en grundpelare när det gäller att 

få folk att testa på en sport och därmed inte behöva införskaffa all utrustning direkt. 

   Effekterna av detta blir en påtaglig manlig dominans, som även bör knytas till den teoretiska 

utgångspunkten för studien. Både Pierre Bourdieu och Nancy Fraser beskriver begreppet manlig 
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dominans och vilka konsekvenser det får. För att successivt jobba sig bort ifrån denna dominans, menar 

Fraser att man måste erkänna en jämställdhet för att ändra på upplägget. IF Boltic erkände en sådan 

jämställdhet i samband med sin organisationsplan 1981, sex år efter att damverksamheten startades i 

föreningen. Däremot kan det diskuteras om den fick någon som helst betydelse för arbetet inom klubben, 

då både materialskillnaderna och istiderna präglar slutet av studiens undersökningsperiod, och där det 

knappast går att tyda några likvärdiga förutsättningar inom dessa. Detta går att koppla till Pierre 

Bourdieu, som enligt sin teori, menar att kvinnor har en underkastande roll i samhället. I detta fall är det 

just den kulturella traditionen som blir påtaglig här då det egentligen inte finns någon nivåskillnad att ta 

hänsyn till, utan istället är det normen om kvinnornas underlägsenhet som fått styra över 

materialtillgångar och istider.  

   En annan viktig parameter i sammanhanget var tillgången på spelare och ledare, framför allt hur 

klubben arbetade med detta. Herrverksamheten var sedan mitten av 1970-talet präglad av stora 

satsningar. Klubbens herrjuniorer åkte bland annat på läger och även festresor, som klubben var med och 

lade pengar på. 1975 värvade klubben landslagsprofilen ”Bempa” Eriksson, vilket kom att beskrivas vid 

ett senare tillfälle som ett stort medialt lyft för föreningen. Man anställde dessutom sin första tränare 

samma år, Curt Einarsson. Dessutom hade man goda ekonomiska resurser för att anställa sina tränare, 

och vad gällde spelare så hade man även breda samarbeten med samhället och näringslivet för att locka 

spelare. På damsidan var verkligheten en annan. Istället var föreningens damverksamhet beroende av 

tränare som stannade kvar i föreningen år efter år. Kort sagt så kan man beskriva ledare- och 

spelartillgången på herrsidan som en verksamhet med större resurser och med framför allt större 

klubbfokus. Trots att spelarantalet var ungefär det samma, fanns det större och bättre resurser för att 

locka spelare samt för att underlätta med eftermiddagstider för de som inte kunde träna kvällstid. 

Damernas verksamhet å andra sidan var betydligt mindre i omfattning och mer präglad av den ideella 

tanken som annars präglar större delen av idrotts-Sverige. Här går det att dra paralleller till kvinnors 

entré på idrottsarenan, som beskrivs i svensk idrottsforskning där författarna menar att trots att kvinnorna 

tagit steget in i en viss sport så prioriteras männen i högre grad. Eva Olofsson är även inne på samma 

spår då hon menar att idrottsrörelsen är oerhört patriarkatisk. Männen dominerar inte bara den sportsliga 

arenan utan har även kontrollen och makten, vilket då kan kopplas till Boltic som klubb, som arbetade 

för männen och överlät damerna och dess arbete till sig själva i allt större utsträckning. Sammanhanget 

går i linje med hur Bourdieu reflekterar kring könsroller och ekonomi. Han menar att kvinnligt arbete i 

större utsträckning är oavlönat, medan männens i högre grad är avlönat. Bourdieus tankar kring 

kvinnorna är främst kopplade till hushållsarbetet, men jag menar att det är likvärdigt inom IF Boltic, då 

vi ser en enorm skillnad mellan verksamheterna – som grundar sig i vad klubben valt att lägga fokus på 

– och därmed vilka förutsättningar de ska få. 
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3.2.2 Jämställdhet, ekonomi och uppmärksamhet 

Vad beträffar de ekonomiska musklerna mellan dam och herrsidan påvisades likheter och skillnader 

främst genom sponsringen, vilket ligger nära det forskningen tidigare diskuterat. Jesper Andreassons 

studie från 2005 visar att snittlönen i fotbollsallsvenskan var 50 406 kronor per månad, siffran för 

damerna var 101 kr. Just dessa siffror är inget som går att koppla till Boltic. Dels för att det är annan tid, 

med en annan marknad, men framför allt för det är helt andra ekonomiska muskler inom fotbollen i 

jämförelse med bandyn under 1970- och 80-talet. Men det intressanta är skillnaderna. De enorma 

skillnaderna är definitivt jämförbara med Boltic och dess verksamhet, om vi till exempel tittar på 

sponsringen och ekonomin kring herr- och damlaget. 

   Intäkter för tröj- och hjälmsponsring samt på träningskläder, ismaskiner och på Tingvalla isstadion ger 

en bild av ett omfattande, och mycket strukturerat, sponsringsarbete för herrlaget. På damsidan såg det 

däremot väldigt annorlunda ut. Prioriteringen av herrarna blev därför överlägsen utifrån 

undersökningens exempel, där de ekonomiska olikheterna saknade motstycke. Någon struktur eller 

utarbetad modell för sponsring för damerna fanns inte, samtidigt som föreningens tjejer fick be släkt och 

föräldrar att bistå med pengar för att få verksamheten att gå runt. De olikheter som Jesper Andreasson 

beskriver inom fotbollen under 2000-talet är jämförbara med kontrasterna inom IF Boltic. 

   En viktig faktor i detta, enligt forskaren Kim Wickman, är hur media vinklar på dam- respektive 

herridrott. Hon menar att media har ett stort ansvar då de avgör vilka idrottare som ska få ett publikt 

intresse, hög status och därmed sponsorer (ekonomi). Vad beträffar de faktorer som publikt intresse och 

hög status, kan även här paralleller dras till Boltic. När klubben värvade profilen ”Bempa” Eriksson kom 

laget att vinna mycket på det kommersiella planet. Någon liknande profil fanns inte på damsidan, trots 

att laget hade flera spelare som varit med i landslaget. 

   Uppmärksamheten, genom sig själva eller media, på kvinnlig idrott är en ständig följetång som 

genomsyrar denna studie. När Boltic använde HSB-bladet, VF och NWT framkommer det att nästan alla 

matchannonser som klubben skickade ut tillhörde herrarna och enbart ett fåtal tillhörde damerna. 

Skillnaderna inom detta ämne blir än mer påtagliga om vi väljer att kolla på vad den tidigare forskningen 

sagt om detta. Jesper Andreasson påvisar i sin studie från 2005 att SVT samma år sände 197 timmar från 

damidrott och hela 1273 timmar från herridrott. Jan Lindroth och Johan R. Norberg menar dessutom att 

utvecklingen av det mediala intresset på damidrott var mycket knapert under denna tid, även fast det 

skedde förändringar. Från 1965 till 1995 kom damidrotten att gå från två till tolv procent av innehållet i 

sportmediernas nyheter beträffande elitidrott. Någon sådan förändring över tid kan vi inte se inom ramen 

för IF Boltics arkivmaterial, utan enbart utifrån matchannonser från samma år. Med andra ord kan vi slå 
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fast att Boltics arbete kring jämställd marknadsföring inte existerade. Föreningen gjorde aktiva val att 

nästan enbart lägga fokus på herrverksamheten, vilket påvisas i exemplet med matchannonser. 

   I Bolticbladets utskick gick det sällan utläsa något konkret om damverksamheten. De fåtal gånger det 

gjordes kan man tyda hur föreningen gärna ville framhäva dess existens och hur väl den prioriterades. 

Boltics arbete, eller diskussion, kring jämställdhet i föreningen framställs dock som mycket tunt, enligt 

mig. Man hade inga konkreta satsningar vad gäller ekonomi eller publicitet för att nå till folk om 

dambandyns verksamhet, eller ens dess existens. Synsättet är väl förankrat med den teoretiska 

utgångspunkt som präglar studien och dess undersökning. Bourdieu lyfter fram hur kvinnorna ständigt 

verkar i en underordnad ställning där man enbart deltar ifall männen tillåter det. Ställningen grundar sig i 

en moralisk ordning, snarare än en vetenskaplig. Det är med andra ord mer attityden inom IF Boltic som 

tar bort förutsättningarna för kvinnlig elitidrott. Kanske är detta medvetet, kanske är det inte det? Klart 

är i alla fall att föreningen genom sig själva gärna hävdade att damverksamheten fungerade väldigt bra. 

Verkligheten påvisar dock att så inte var fallet. För att knyta ihop säcken kan man säga att föreningens 

damverksamhet hade en underkastande roll, i linje med hur teoretikern Nancy Fraser ser på kvinnors roll 

i ett mansdominerat samhälle. 

   Den generella samhälleliga synen på idrott förblir då väldigt maskulin, menar Eva Olofsson, och 

kvinnor får ständigt arbeta i en lång och tuff uppförsbacke vad gäller träningar, ekonomi, spelare/ledare, 

material och uppmärksamhet, vilket präglar hela studien. Listan kan egentligen göras mycket längre, 

men utifrån denna studie har man fått insyn i en idrottsförening och dess arbete kring just jämställdhet, i 

en tid då samhället i allmänhet präglas av ett ständigt arbete kring jämställdhet på olika arenor – där 

idrotten är en central arena. Efter att ha tagit del av denna studie är det väldigt uppenbart hur föreningen 

i fråga arbetade kring dessa frågor som ställdes till undersökningen. En central del i studien har varit den 

teoretiska utgångspunkten som legat väldigt nära i både tid och rum. Oavsett tid, kan den teoretiska 

utgångspunkten i nästan alla avseenden kopplas till idrottens arena – och dess koppling har därför varit 

av stor vikt för studien. Idrotten var, liksom samhället i stort, involverat i ett stort jämställdhetsarbete 

under perioden mellan 1975 och 1986. Men likväl som stora delar av samhället kan vi idag se tillbaka på 

en utebliven förändring i det stora hela. Givetvis kom kvinnors entré inom idrotten att medföra att vissa 

olikheter raderades ut eller minskades. Men som den tidigare forskningen beskriver så var, och är, inte 

idrotten jämställd. Satsningar för runt 40 år sedan har inte mynnat ut den förändring samhället, och 

idrotten, önskat. Boltic och dess dam- och herrverksamhet utgör här bara en promille, men den 

verklighet som präglade dam- och herridrotten under 1970- och 80-talet bör ses som ett påfallande 

exempel på hur tufft kvinnor haft i samband med sitt inträdde inom idrotten. Det som präglar 

diskussionen i allmänhet är egentligen en fråga om attityd, menar jag och drar koppling till den tidigare 

forskningen. Föreningen IF Boltic framhäver gärna sin damverksamhet och dess meriter, men i själva 
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verket befann sig i en annan verklighet med helt olika förutsättningar. Hävda – och sedan göra något 

annat, får symbolisera denna studie. Kort summerat så såg förutsättningarna för att bedriva 

elitverksamhet väldigt olika ut. Detta i en tid när inte bara dambandyn växte fram, den nådde dessutom 

samma nivå som herrarna och hade också en storhetstid som kom att göra avtryck för bandy-Sverige 

under lång tid framöver.  
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