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Borås och idrotten: historiska 
nedslag och framtida uppslag
Daniel Svensson

Från Ryavallen till Borås Arena
För drygt 80 år sedan, i augusti 1941, kom såväl kronprins Gustaf Adolf 
som Jussi Björling till ett regnigt Borås för att inviga stadens nya landmärke 
– den toppmoderna idrottsplatsen Ryavallen. Det var en annan tid på mer 
än ett sätt. Andra världskriget rasade, IF Elfsborg mötte det svenska herr-
landslaget i röda reservställ inlånade från Yllekoncernens korplag och en 
del av arenans moderna aura utgjordes av att den var en idrottsanläggning 
för mer än bara fotboll, med löparbanor och allt.

När Borås Arena invigdes 2005 var det helt andra förutsättningar. Nya 
riktlinjer och regler från Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och i förläng-
ningen även det europeiska förbundet UEFA ställde krav på utformningen. 
Någon multiarena med löparbanor och annat var det inte tal om. Tvärtom 
var det en specialiserad (och i hög grad standardiserad) fotbollsarena med 
konstgräs och få andra användningsområden än just fotboll. Och hade 
nu Yllekoncernens korplag fortfarande varit aktiva hade de förmodligen 
ändå inte tillfrågats om att låna ut sina matchställ till ”di gule”. 

Foto: Johan Linderstad
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Mellan de båda invigningsåren 1941 och 2005 hade mycket vatten runnit 
under Viskans broar. Det är utvecklingen under den tiden som står i fokus 
i den här texten. Ambitionen är att beskriva hur idrotten under 1900-
talet har präglats av en allt större grad av specialisering, teknikberoende 
och vetenskaplighet, det vill säga vad som inom idrottsforskningen brukar 
benämnas sportifiering. I det följande ska jag beskriva den här övergri-
pande utvecklingen med hjälp av exempel från Borås. 

Med ett sådant angreppssätt kan det inte bli tal om någon detaljrik 
genomgång av framgångsrika och betydelsefulla personer, platser och 
föreningar. Andra har skrivit förtjänstfulla texter av sådan karaktär och 
fler är på gång. Jag ska snarare rikta fokus mot idrottens arenor och 
anläggningar, särskilt de stora arenorna för fotboll och friidrott. Att (om 
uttrycket tillåts) anlägga ett sådant perspektiv har två skäl: dels är arenor 
och anläggningar ett av de områden som tydligast har påverkats av spor-
tifieringen, dels har Borås på olika vis utmärkt sig när det gäller idrottens 
platser och miljöer. Genom att fokusera på idrottsanläggningar blir spor-
tifieringen tydlig. Vi har gått från privata initiativ och löst organiserade 
idrottsföreningar som tog de ytor som bjöds, till allt mer välorganiserade 
och ekonomiskt starka klubbar och förbund som kunnat utöva påtryck-
ningar mot kommun och stat och även bidra med egna medel.

Den tidiga Boråsidrotten
Idrotten har haft en central plats i Borås historia. När den moderna idrot-
ten växte fram i slutet av 1800-talet och fick sitt breda genomslag under 
1900-talet skedde det parallellt med en starkt tilltagande industrialisering 
och urbanisering. 

Fler människor lämnade landsbygden och jordbruket för städerna och 
industrierna. Med detta skärptes gränsen mellan arbete och fritid, vil-
ket i sin tur medförde nya krav på meningsfulla fritidssysselsättningar. 
I industristäder som Borås blev idrotten särskilt betydelsefull och stötta-
des aktivt av dåtidens politiska och ekonomiska elit. Så kunde exempelvis 
stadens första egentliga idrottsplats vid Ramnaparken anläggas efter att 
apotekaren Hjalmar Lind skänkt ett stycke mark för ändamålet. På den 
intilliggande Ramnasjön spelades det bandy och åktes skridskor om vint-
rarna och bedrevs simning om somrarna. 

De tidiga idrottsanläggningarna var småskaliga, anpassade efter den 
lokala geografin och präglade av en låg grad av sportifiering. På Ram-
nasjöns is samsades skridskoåkare med bandyspelare och det var väder 
och vind som avgjorde vilka förutsättningar som fanns för att prestera. 
Och det var heller inte prestation som stod i fokus för det stora flertalet 
av besökarna. Snarare var den tidiga varianten av idrottsplatser ofta för-
villande lika parker eller allmänna rekreationsområden, där familjer på 
utflykt och herrskap på promenad samsades med idrottsutövande ung-
dom. Platsens värde som idrotts- och friluftsområde byggdes på vatten och 
träd snarare än på byggnader. Samtidigt var det ingen slump att stadens 
tidiga idrottsanläggningar placerades väster om Viskan i områden med 
hög socio-ekonomisk status. Idrotten, eller kanske snarare vissa idrotts-

Ramnavallen. Konstgräs på planen, naturgräs bredvid. Ramnavallen har förändrats 
mycket sedan den invigdes och har förlorat sin roll som elitarena. Däremot är den 
fortsatt viktig för breddidrotten. Foto: Florence Oppenheim
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grenar, var på den här tiden starkt klass- och könssegregerade. Det var 
i regel olika samhällsgrupper som spelade tennis respektive fotboll, och 
det var likaledes svårgenomträngligt för kvinnor att ägna sig åt idrotter 
som ansågs kräva manliga egenskaper. Idrotten präglades av det samhälle 
den växte fram i och precis som idrotten på riksnivå var Boråsidrotten 
beroende av enskilda initiativ och donationer. Det var inte förvånande att 
många anläggningar lokaliserades i områden där framstående mecenater 
huserade.

Efter en något saktmodig start fick Boråsidrotten rejäl fart under 
1900-talets första decennier, när den fabriksarbetande delen av befolk-
ningen växte och fler och fler fick tydligt reglerad arbetstid och fritid. 
Föreningen för idrottens främjande, som var en slags lokal paraplyorga-
nisation där idrottsföreningarna var medlemmar, spelade en aktiv roll i 
den tilltagande sportifieringen. Under ledning av direktör Artur ”Arta” 
Andersson kunde föreningen bland mycket annat vara en viktig aktör 
i planeringen av Ryavallen och dessutom fälla avgörandet när den nya 
anläggningen skulle få sitt namn. Organiseringen i föreningar och para-
plyorganisationer av den här typen gav idrotten en starkare röst och större 
inflytande. Särskilt gällde det vissa idrotter: fotboll och friidrott fick tidigt 
ledande positioner, vilket präglade anläggningarnas utformning. 

Med få undantag har tiden sedan dess inneburit fortsatt expansion för 
Boråsidrotten och dess anläggningar. Stadens befolkning växte under 
industrins storhetstid och när nya områden planerades fick idrott och fri-
luftsliv tydligare utrymme i plandokumenten än tidigare. Idrotten hade 
börjat som ett privat nöje för ett fåtal intresserade, men växte stadigt i 
politisk och ekonomisk betydelse. I takt med att fler anläggningar byggdes 
och att fler och fler ägnade sig åt organiserad träning och tävling kunde 
Boråsidrottare göra rejäla avtryck, både nationellt och internationellt. 

Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att Borås har varit och är 
en framstående idrottsstad. IF Elfsborg är en av landets främsta fotbolls-
föreningar och femma i den Allsvenska maratontabellen. Även Norrby 
IF har i perioder kunnat hävda sig på hög nivå. Borås var tidigt ute med 
damfotboll – det fanns ett aktivt lag redan på 1930-talet. Efter en period 
av stiltje och bristande stöd från klubbar och förbund gjorde flera av sta-
dens lag stora avtryck. Här förtjänar Dalsjöfors och Kronäng ett särskilt 
omnämnande. Vidgar man Boråsregionen en smula kan Öxabäck också 
räknas in. Det laget, och därmed i viss mån den svenska damfotbollen, 
blev dessutom till under en danskväll i Borås. Det var en vårkväll 1966 
på Rotundan i Borås som Kerstin Johnson, Kerstin Larsson, Anna-Greta 

Olsson och Maj-Britt Oskarsson beslöt sig för att starta ett damlag. Snart 
skulle Öxabäck komma att dominera svensk fotboll och många av spe-
larna hämtades från Borås med omnejd. Så det finns fog för att påstå att 
Borås och Sjuhärad varit ett av den svenska fotbollens absolut viktigaste 
fästen. Men fotboll är inte allt och det är snarare bredden av duktiga idrot-
tare inom olika sporter som karakteriserar idrottsstaden Borås. Att börja 
räkna upp namn är vanskligt, för det är alldeles för många som i så fall 
borde nämnas. Men helt klart är att boråsare rönt stora framgångar i en 
rad olika sporter: skidor (både alpint och längd), cykel, gång, friidrott, 
simning, orientering, brottning, basket, handboll och tennis är bara några 
exempel. Lägg därtill välkända profiler inom coaching och idrott, såsom 
Erik Wickström och Jonas Colting, vilka bidragit till att sätta Borås på 
idrottskartan. 

Staden har även utmärkt sig genom sina anläggningar. Borås arena var 
en tidig och kostnadseffektiv modern fotbollsarena, konstsnöanläggning-
arna och rullskidbanorna drar till sig intresse långt utanför Sjuhärad och 
event som Borås Triathlon, Kretsloppet, Linnémarschen och Rya Åsar 
Trail Run lockar många deltagare. I tillägg till detta finns idrottsrelaterade 
företag som Craft. Det går att tala om Borås som en stad av idrottslig 
innovation – från arenor och anläggningar, via utrustning och textil, till 
träning, tävling och event.

Idrottens utveckling – en historia av sportifiering
Sportifiering är en modell för att beskriva hur idrotter utvecklas. Den 
är sprungen ur sociologisk och historisk forskning av bland andra Allen 
Guttmann, Norbert Elias och Eric Dunning. I korthet går sportifierings-
modellen ut på att många idrotter utvecklas på liknande vis, mot en ökad 
grad av specialisering, rationalisering, standardisering, reglementering, 
organisering, egalisering och kvantifiering. Längdskidåkning kan tjäna 
som exempel: en Vasaloppsvinnande elitåkare på 1940-talet hade enkel 
utrustning, god allmänkondition (ofta från hårt fysiskt arbete i skogen) 
och genomförde loppet i enkla och lösa spår som spårats med skidor. Mot-
svarande skidåkare i dag har avancerad utrustning, en träningsbakgrund 
med tusentals timmar av specialiserad träning på rullskidor, skidor och 
stakmaskin och genomför loppet i maskindragna, pistade spår som är i 
linje med ett detaljerat regelverk. Den här utvecklingen är inte specifik för 
längdskidåkning, utan tanken med sportifieringsmodellen är att i princip 
alla idrotter går igenom liknande förändringar. Padel och e-sport sportifie-
ras enligt samma principer som fotboll eller simning, även om detaljerna 
kan se annorlunda ut.
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Sportifieringen i Borås
Hur har då sportifieringen tagit sig uttryck i Borås? Om vi fokuserar på 
anläggningarna är det tydligt hur dessa blivit fler, dyrare och mer speciali-
serade. Den första idrottsplatsen i Ramnaparken var av enklare snitt och 
kom till genom privata donationer. Det var mer av en allmän rekreations-
yta än en modern, specialiserad idrottsarena.

Dess ersättare, Ramnavallen, är fort-
farande i bruk. När den invigdes 1922 
var den med sina löparbanor, läktare 
och sin fullstora gräsplan toppmodern 
och bidrog till att göra IF Elfsborg till 
ett av landets bästa lag. Ramnavallen 
finansierades delvis genom statligt nöd-
hjälpsarbete och ägdes av kommunen, 
vilket var en förändring gentemot tidi-
gare. Att staten och kommunen nu gick 
in och bidrog till idrottsanläggningar 
som Ramnavallen var en signal om 
idrottens ökade betydelse i samhället, 
och om den tilltagande sportifieringen 
som gjorde kravbilden tydligare. Det 
var med Ramnavallen som hemmap-
lan som IF Elfsborg vann sina tre för-
sta svenska mästartitlar, 1936, 1939 
och 1940. Ramnavallen hade cirka 3 000 sittplatser, men när det gällde 
ståplatserna var det si och så med detaljstyrningen. Vid en match mellan 
IFE och AIK i 1936 års allsvenska ska det ha varit 16 348 åskådare på 
plats, vilket med tanke på dagens säkerhetsbestämmelser och kontrollap-
parat lär stå sig som publikrekord för överskådlig tid.

Trots att Ramnavallen var en för sin tid relativt modern arena var den 
inte standardiserad och specialiserad i den utsträckning som snart kom 
att krävas. Löparbanorna runt planen mätte 349 meter och det var inte 
optimalt när friidrottens standard på 400 meter blev alltmer etablerad. 
Dessutom var IF Elfsborg i behov av en arena med större publikkapacitet, 
även om det bevisligen gick att klämma in en ganska ansenlig publik på 
Ramnavallen när så krävdes. Röster höjdes för att bygga en ny arena som 
bättre motsvarade de ökande kraven.

Efter en fyra års lång byggprocess invigdes Ryavallen sensommaren 1941. 
Liksom sin föregångare var arenan med den tidens mått en toppmodern 
anläggning, med planmått och löparbanor som följde de etablerade stan-
darder som fanns för respektive idrott. Till skillnad från tidigare, när 
privata donationer och statlig nödhjälp varit en betydande del av finan-
sieringen, var det nu främst staden Borås och idrotten själv som bekos-
tade kalaset. Av de drygt två miljoner kronor som arenan beräknas ha 
kostat kom merparten från Borås stad som stod för marken och från de 
tipsmedel som fördelades av det allt starkare Riksidrottsförbundet (RF). 
Idrottsrörelsens aktiva roll i tillkomsten av Ryavallen underströks genom 
att det var IF Elfsborg som drivit på för en ny arena. Med Ryavallen kunde 
man befästa sin position som en av landets ledande fotbollsföreningar och 
Borås kunde stå värd för regionala, nationella och internationella matcher 
och tävlingar i en rad olika idrotter. Men det var inte bara IF Elfsborg som 
var aktiva i Ryavallens tillkomstprocess. Den tidigare omnämnda Fören-
ingen för idrottens främjande fungerade som en länk mellan de enskilda 
idrottsföreningarna och stadens styre. Föreningen ägde och drev merpar-
ten av idrottsanläggningarna i Borås på 1940-talet och hade en mycket 
aktiv roll i utvecklingen av idrotten generellt och arenorna specifikt.

Ramnavallen – ett stycke 
idrottshistoria som alltjämt är i 
bruk. Foto: Florence Oppenheim

Ryavallen under
uppbyggnad.

Invigning av 
Ryavallen.
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Ryavallens tillkomst kan ses som ett uttryck för sportifieringens tilltagande 
påverkan på Boråsidrotten. Genom en allt tydligare organisering – lokalt i 
enskilda föreningar som Elfsborg och Norrby, nationellt i specialförbund 
för respektive idrott och i paraplyorganisationer som RF, internationellt i 
förbund som FIFA eller IAAF – fick idrottsrörelsen en tydligare röst och 
större möjligheter att utöva inflytande på alla nivåer. Organiseringen möj-
liggjorde ytterligare sportifiering, genom att organisationerna tog kontroll 
över regelverk och framtidsinriktning. Tävlingsformat, utrustning och 
arenor standardiserades så till den milda grad att en löparbana på 349 
meter som den på gamla Ramnavallen betraktades som mindre lämplig 
för tävlingsändamål. Inte för att den var sämre att springa på, utan för 
att den inte höll samma mått som andra banor och att resultaten därför 
inte kunde jämföras på något enkelt vis. För att kunna stå värd för presti-
gefulla evenemang, inte minst internationella sådana, behövde arenorna 
följa med i utvecklingen. Här kan det vara värt att notera hur elitidrottens 
och breddidrottens miljöer för träning och tävling så sakta började glida 
isär. Från den öppna, otydligt avgränsade idrottsplatsen vid Ramnaparken 
där allmänheten i praktiken hade fri tillgång, till Ryavallens inhägnade och 
för organiserad idrott avsedda gräsplan och löparbanor skiljde bara några 

kilometer. Ändå hade en stor förflyttning skett och har fortsatt sedan dess. 
I takt med att fler idrotter vann mark och att folkhälsodimensionen av 
breddidrott fick större utrymme, kom fler och fler anläggningar att byggas. 
Ishallen, Boråshallen, tennisplaner, skidspår, motionsslingor och stadsdel-
sinriktade idrottsplatser är några exempel. Samverkan mellan privata, 
kommunala och ideella aktörer utvecklades vidare.

När Borås Arena stod färdig 2005 hade återigen kommunen och idrotten 
samarbetat för att bekosta och i förlängningen förvalta den nya arenan. IF 
Elfsborg stod med hjälp av sponsorer för en stor del av finansieringen, men 
kommunen lämnade en väl tilltagen borgen och förband sig därtill att hyra 
hela anläggningen av det nystartade arenabolaget Borås Arena AB. Vad 
gäller utformningen av själva arenan skiljde sig Borås Arena tydligt från 
sina föregångare, dels genom underlaget som bestod av konstgräs, dels 
genom avsaknaden av löparbanor. Det sistnämnda möjliggjorde att läk-
tarna kom närmare planen och därmed bidrog till en bättre publikupp-
levelse, både för supportrar på plats och för tv-tittare. När IF Elfsborg 
tog sitt fjärde SM-guld 2006 var Borås Arena en del av förklaringen till 
framgången.

Sammanfattningsvis kan Boråsidrottens utveckling och dess anlägg-
ningshistoria delas in i fyra huvudfaser. Den inledande präglades av en 
låg grad av sportifiering. Idrotten var löst organiserad och de föreningar 
och andra sammanslutningar som fanns hade inte hunnit bygga upp något 
större inflytande. Inte heller stadens styre prioriterade idrottsanläggningar 
i någon större utsträckning. I stället var det enskilda mecenater och pri-
vata initiativ som fick bollen i rullning. 

När sportifieringen hade kommit längre och idrottsrörelsen hade orga-
niserats i föreningar, klubbar och förbund kunde större anspråk göras. 
Kraven från de växande idrottsföreningarna drev utvecklingen av anpas-
sade arenor för fotboll, tennis, simning och andra sporter. Från 1920-talet 
och framåt blev även det kommunala engagemanget för idrotten starkare. 
Med bidrag, markupplåtelser och andra former av stöd bidrog kommunen 
till idrottens expansion. Här går det att tala om en andra fas, där idrotten 
blivit en faktor att räkna med i det politiska livet men fortfarande admi-
nistrerades av frivilliga krafter. 

När vi är framme vid 1940-talet stärks idrottens betydelse ytterligare. 
Dels är det nu flera sporter och enskilda föreningar som vuxit sig så starka 
att de kan driva egna kampanjer för nya idrottsanläggningar. Som ovan 
nämnt var IF Elfsborg pådrivande i tillkomsten av Ryavallen. Sportifie-

Ryavallen och Borås Arena. Nytt och gammalt. Ryavallens används i dag mest för 
annan idrott, medan elitfotbollen spelas på Borås Arena Foto: Florence Oppenheim
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ringen innebar att organiseringen var tydligare och att det fanns standar-
der att förhålla sig till som bestämdes inom idrottsrörelsen själv. Planens 
mått eller löparbanans längd hade mycket lite med folkhälsa att göra, men 
desto mer med tilltagande reglementering, standardisering och specialise-
ring. Samtidigt växte kunskaperna om träningens betydelse för en stillasit-
tande eller monotont arbetande befolkning. Fysiologer vid Gymnastiska 
Centralinstitutet (nuvarande Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH) i 
Stockholm arbetade fram riktlinjer för ”rationell träning” och fick stort 
gehör för dessa. Socialdemokraterna i Borås lyfte frågan om idrottens väx-
ande roll och pekade på behovet av kommunal styrning och på 1960-talet 
hade ansvaret för idrottsanläggningarna i praktiken blivit kommunalt och 
förlagts till den nybildade idrottsnämnden. Här övergår alltså idrottsan-
läggningarna formellt från en ideell och privat till en kommunal och skat-
tefinansierad angelägenhet. För även om sportifieringen fortskridit och 
kraven på elitsatsande idrottare och arenor för elitidrott stegrats, var elit- 
och breddidrott fortsatt tätt sammanvävda och nyttjade i hög grad samma 
anläggningar. Ett lysande(!) exempel är de elljusförsedda motionsspår som 
med start på 1960-talet i rask takt byggdes upp runtom i landet, efter för-
slag från fysiologerna. Borås förstärkte samtidigt positionen som Sjuhä-
rads idrottsliga epicentrum och elitsatsande idrottare från andra orter 
sökte sig till staden för att få bästa förutsättningar. Ett sådant exempel är 
orienteringsgiganten Marita Skogum som bytte Skene mot Hestra IF.

Slutligen går det att tala om en fjärde fas, när sportifieringen gått så långt 
att delar av elitidrotten professionaliserats och blivit oändligt mycket mer 
tidskrävande än för 100 år sedan. Många anläggningar har specialiserats 
och kan inte härbärgera bredd- och motionsidrott i samma utsträckning 
som förr, än mindre många olika idrotter i samma anläggning. I en sådan 
kontext blir det fullt logiskt att IF Elfsborg kan ha stora påverkansmöjlig-
heter när en ny arena ska byggas, eftersom det är deras publik och verk-
samhet som kan göra att anläggningen bär sig ekonomiskt. Det kommu-
nala och statliga stödet, som kan ses som en indikator på vilken betydelse 
idrotten tillmäts, har vuxit och omfattar nu stöd till både elitidrott och 
breddidrott. 

Samtidigt utmärker sig Borås genom att ha lyckats kombinera bredd och 
elit. I staden finns åtskilliga anläggningar med en hög grad av specialise-
ring som klarar elitidrottens krav, men som samtidigt är öppna för bred-
didrottare. Simarenan, skidstadion, Ryavallen, Boråshallen och ishallen 
är alla exempel på anläggningar som huserar såväl elitverksamhet som 
motionärer. Det inkluderande draget i Boråsidrottens anläggningsutbud 
för oss in på en fråga som blir allt viktigare.

Idrottsanläggningar och hållbarhet
Idrottens relation till natur och miljö har ofta inneburit att de nya anlägg-
ningarna har påverkat miljön på olika sätt. När Ryavallen byggdes på 
den så kallade Hagelqvistska lyckan dränerades området och Pumpbäcken 
grävdes ner och leddes om med hjälp av 2 600 meter dräneringsrör. Bygget 
av Borås arena innebar också en miljöpåverkan, inte minst genom konst-
gräsets gummigranulat. På samma sätt har även ishallar, simarenor, padel-
hallar, rullskidbanor och konstsnöanläggningar sina effekter på miljö och 
klimat. Miljöhänsyn har historiskt sett inte varit någon stor fråga inom 
idrotten, men är ofrånkomligen på väg att bli det nu. 

Det finns fortfarande stora kunskapsluckor gällande enskilda idrotters 
och anläggningars miljöpåverkan, men med tanke på att sportifieringen 
bidragit till att göra arenor och anläggningar mer specialiserade, går det 
att ställa frågor om hur kompatibel sportifieringen är med miljöhänsyn. 
Särskilt påtaglig blir frågan när det handlar om att nyanlägga idrottsare-
nor för ett visst arrangemang – arenor som sedan inte kommer till nytta 
eftersom den aktuella idrotten inte har så många utövare i staden. Kritik 
av det slaget har riktats mot idrottens största internationella evenemang, 
som OS och fotbolls-VM. Som exempel anlades inför OS i Rio de Janeiro 
en påkostad golfbana som därefter mer eller mindre stod oanvänd. Flera 
av arenorna som byggdes eller renoverades inför fotbolls-VM i Brasilien 
2014 har drabbats av samma öde.

Borås har varit relativt bra på att undvika onödiga nybyggnationer. I de 
fall då ett arrangemang använts som delmotivering för en ny idrottsan-
läggning har det snarare fått positiva synergieffekter. Så bidrog bygget 
av Borås Simarena inför sim-VM för veteraner 2010 (där Borås skulle 
stå värd för vattenpolon) till en välbehövlig utökning av möjligheterna 
till motionssimning. Det i sig gör inte anläggningen hållbar, men att den 
behövs är någonstans grundläggande för en dess existensberättigande.

En annan aspekt är anläggningarnas placering och hur kommunikatio-
nerna dit ser ut. Borås har använt fördelarna som kommer av närhet och 
lyckats placera många anläggningar på liten yta. Runt Borås Arena finns 
bland annat ishall, tennishall, friidrottsarena, fotbollsplaner och simarena 
på kort avstånd. Klusterbildningar som den vid Ryavallen och Borås 
Arena, som redan på 60-talet identifierades som stadens sportcentrum, 
kan bidra till hållbart resande för utövare och publik.
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Den sociala hållbarheten ska också nämnas. Idrottens utveckling från en 
angelägenhet för några få till Sveriges största folkrörelse är anmärknings-
värd. I sportifieringsmodellen talar man om egalisering, alltså att spelpla-
nen jämnas ut och villkoren blir mer likartade. Här återstår mycket arbete, 
men att IF Elfsborg nyligen startat ett damlag är en viktig signal.

Blickar mot Borås 500 år
Mycket har hänt med både idrotten och Borås under 1900-talet. Föränd-
ringarna tycks ske i en allt snabbare takt. Själva sportifieringen inte bara 
drivs längre utan även i en högre hastighet. Hur kommer idrottsstaden 
Borås att se ut 2121?  

Den generella utvecklingen inom elitidrotten, med mer långtgående 
specialisering och ökande avstånd till breddidrotten vad gäller tränings-
mängd, arenor och ekonomiska förutsättningar, har givetvis också präg-
lat Boråsidrotten. På sätt och vis var bygget av Borås Arena ett utslag 
av detta, då Ryavallen ansågs utdaterad och inte uppfyllde de krav som 
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) ställer på dagens elitarenor. Men samti-
digt är Borås Arena en anläggning som nyttjas av fler än stadens elitlag. 
När jag själv spelade fotboll i de lägre divisionerna med Ubbhult/Hälling-

sjö fick även vi möjlighet att spela på Borås Arena. I våra gula matchställ 
stod vi i spelargången och väntade på att Elfsborgs träning skulle ta slut så 
att vår match mot Kabel Åttio kunde dra i gång. Ett av landets främsta lag 
avlöstes av två betydligt mindre framgångsrika (men på sitt sätt ändå vik-
tiga) föreningar. Någon halvtimme efter att Anders Svensson lämnat pla-
nen gjorde en kille som av preskriberade skäl förärats med smeknamnet 
Braj mål för Ubbhult/Hällingsjö. Längre än så var och är inte avstånden 
mellan bredd och elit i Sjuhärad. I en stad av Borås storlek är det svårt att 
ha det på annat vis. På arenan och skidstadion, i simhallen eller motions-
spåren ska både bredd och elit få plats. Sportifieringen har fört med sig en 
större specialisering i form av specialanpassade miljöer för vissa idrotter, 
men det är fortsatt så att motionärer och elitaktiva i hög utsträckning trä-
nar på samma ställen. Det är verkligen ingen självklarhet i storstäder, än 
mindre internationellt.

Klimatförändringarna och miljöfrågorna i stort kommer att bli allt vik-
tigare. Hur ska staden lyckas ligga i framkant vad gäller elitidrottens krav 
på innovation, arenor och teknologi utan att tappa inom breddidrotten, 
den miljömässiga hållbarheten och det sociala ansvarstagandet? På sådana 
frågor finns inga färdiga svar, inga enkla lösningar. Och det är svårt, för att 
inte säga omöjligt, att träffa rätt när man ska försöka gestalta framtiden. 
Vare sig kronprins Gustaf Adolf eller Jussi Björling hade nog trott sina 
öron om de i regnet på Ryavallen 1941 fått berättat för sig att åkermarken 
i Viared skulle ha fått lämna plats för logistikföretag och padelhallar, eller 
att e-sport skulle bli en av de största sporterna. Ändå är det vad som skett. 
Ödmjuk inför sådana oväntade utvecklingar kan Borås tjäna på att reflek-
tera över hur idrottens anläggningar och miljöer har skapats och använts. 
Kan det göras bättre? Mer hållbart? Komma fler till gagn? Historien visar 
att en nation som Sverige och en stad som Borås kan åstadkomma stora 
saker inom och genom idrotten. Men då behöver många krafter samverka. 
Redan i den tidiga idrotten i Borås samverkade myndigheter, företag, för-
eningar och privatpersoner för att skapa nya idrottsplatser. Som IF Elfs-
borg understryker i sin kommunikation är det ”vi tillsammans” som ska-
par idrotten. Det lär fortsatt vara fundamentalt även när Borås ska fira 
sitt 500-årsjubileum, om än på nya sätt. Blir det en ny fotbollsarena i 
framtiden kommer supportrarna att vara en viktig röst i diskussionen. Blir 
vintrarna varmare kommer skidsporten behöva finna nya vägar framåt, 
med rullskidor och konstsnö som några av verktygen i en alltmer kompli-
cerad verktygslåda. 

Borås Arena med hemmasupportrarnas ståplatsläktare Trots skyltens budskap är 
ståplats inte längre en självklarhet när nya arenor ska byggas, men för supporter-
rörelsen är det en mycket viktig fråga. Foto: Florence Oppenheim



142 143

I det framtidsinriktade arbetet bör historien tas i beaktande. När idrotten 
har flyttat till nya arenor har något som kan liknas vid ett idrottsligt kul-
turarv fortsatt att prägla platser runtom i Borås. Ramnaparken är ett bra 
exempel. Även om det inte har bedrivits organiserad träning i området i 
särskilt hög utsträckning, är det fortfarande ett populärt rekreationsom-
råde. En solig vårdag är Ramnaparken och slingorna runt sjön fulla av 
boråsare i alla åldrar. Det var hit min farfar Bengt Svensson gick för att 
bada när han som belöning efter en osedvanligt lyckad skjutövning på 
regementet fick ledigt resten av dagen. Genom hans berättelse har platsen 
en särskild tyngd för mig. Platser präglas av rörelse, färgas av minnen. 
Ramnasjön, Ramnaparken, Ryavallen och skidstadion är viktiga delar av 
Borås historia och förtjänar i likhet med många andra idrotts- och fri-
luftsmiljöer att uppmärksammas i betydligt högre grad än vad som varit 
fallet hittills. Specialisering är på många sätt bra och det möjliggör bättre 
resultat och prestationer på högsta nivå. Men för det stora flertalet hand-
lar idrott om motion, om att ha tillgång till ett brett utbud av anläggningar 
och naturområden för träning och rekreation., Det måste finnas platser 
med låga trösklar, som bidrar till rörelse och träning hos dem som inte vill 
gå med i en idrottsförening och springa 400-metersintervaller på löpar-
bana. Sportifiering och specialisering i all ära, men idrotten får inte bli så 
specialiserad att den blir en angelägenhet för ett fåtal. Ur det perspektivet 
är Rya åsar en minst lika viktig plats som Borås Arena, Hestra IF:s knat-
teträning lika viktig som SM-tävlingar på skidstadion.
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