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daniel alsarve (f. 1976) är historiker vid Örebro 
un iversite t .  I  s t ändig s t rävan e f te r  f ramgång? 
Föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro 
Sportklubb 1908-89 är hans doktorsavhandling.

Idrottsrörelsen i Sverige har länge framställts som en 
demokratiskt uppbyggd folkrörelse. Detta har bidragit till 
att ge idrotten en samhällelig legitimitet och ett uppdrag 

som medborgarfostrare. Denna bild har emellertid kontrasterats av en helt 
annan bild där idrotten framställts som en odemokratisk rörelse av män, för 
män. Denna avhandling är ett inlägg i denna debatt och ställer frågan om 
hur föreningens demokrati påverkades när föreningen samtidigt eftersträvade 
sportslig och ekonomisk framgång.
   Studien utgår från en demokratiförståelse där frågor om representativitet, 
inflytande, deltagande och kunskap är framträdande. I studien gestaltas, 
genom Örebro Sportklubb, innehållet i den svenska idrottsrörelsens 
gräsrotsdemokrati och dess förändring under 1900-talet. Avhandlingen 
åskådliggör hur föreningsdemokratin påverkades när strävan efter ekonomisk 
effektivitet blev mer framträdande i föreningen. I studien framkommer att en 
ökad marknadsanpassning och en intensifierad sportslig framgångssträvan 
inte enbart innebar hot mot föreningsdemokratin utan kunde också utgöra 
nödvändiga förutsättningar för en fördjupning av denna.
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