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1. Inledning 

 
Idrott är skapad av män för män. I svensk idrottshistoria finns inget exempel på att männen 

involverats i en idrott som kvinnor initierat eller skapat. Successivt har kvinnor fått tillträde till 

denna manliga värld. Idrottens fostrande funktion är till stor del fostran till positiva manliga 

egenskaper.
1
  

 

Under slutet av 1800-talet och i princip hela 1900-talet etablerade sig nya folkrörelser i 

industrisamhället och en av de största folkrörelserna blev idrottsrörelsen, som kom att 

utvecklas redan i början av 1900-talets första decennium.
2
 Valet att skriva om kvinnors idrott 

började när jag intresserade mig för idrottsämnet och idrottsrörelsens utveckling. Där fann jag 

att kvinnorna inte nämndes i fråga om idrott och när jag vid ett senare tillfälle sökte på 

uppsatser inom idrott för kvinnor kom det till min stora förvåning fram att det var outforskat, 

där idrotten var mannens syssla som uppfostringsinstrument.
3
 Under 1800-talet och tidigt 

1900-tal försökte kvinnoidrottsmotståndare att ge argument för att vetenskapligt förankra att 

kvinnlig idrott var negativt och att idrott för kvinnor ansågs dåligt för kvinnans former, för 

hälsan, för kroppen och framförallt för barnafödande.
4
  

 

Kvinnor framställs sällan i kamp för någonting; deras rättigheter tilldelas dem.
5
 

 

Eva Olofsson framför von Eulers analys år 1946-1952 där kvinnorna utgjorde 15 procent av 

Riksidrottsförbundets medlemmar och där medlemsökningen var snabbare hos kvinnor än 

män till idrotten. Under denna tid kunde von Euler notera två grenar med kvinnor i majoritet: 

konståkning och gymnastik.
6
 Trots att kvinnlig idrott växte under mitten av 1900-talet var 

idrotten under tidigare århundraden tillhörande mannen och det fanns gott om negativa 

argument om kvinnlig idrott. Mitt antagande till denna uppsats utgår ifrån just detta: att 

kvinnornas idrott fanns och att den inte var betydelselös för att det är så vanligt att båda könen 

utövar idrottsaktiviteter idag och att medlemsökningen var så stor i von Eulers analys borde 

tyda på att det har funnits kvinnlig idrott innan folkhemsepokern och tills kvinnor börjar med 

idrott inom mannens idrottsföreningar.   

                                                 
1
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5
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2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen inleds med en genomgång av kvinnornas utveckling med jämlikhet 

mellan könen och kvinnans plats i samhället för att kunna förstå hur kvinnorna hade det och 

hur de kunde komma sig att kvinnor fick ha idrott i det manliga samhället. Det andra som 

berörs är idrotten i Sverige inom undersökningsperioden för att förstå villkoren för idrott och 

vad idrottens syfte skulle vara för att även där kunna relatera kvinnan till idrotten. Jag vill få 

en beskrivning av hur idrotten vuxit fram för att skapa en ram för mitt arbete samt få grepp 

om kunskapsläget beträffande kvinnor och idrott för att sedan gå in på lokalplanet i Gävle och 

kunna få förståelse för hur idrotten utvecklats och hur kvinnor börjar med gymnastik i det 

dåvarande Gävle.  

2.1 Den allmänna kvinnohistorien från 1800-talets mitt till 1920-talet. 

Kring 1800-talets mitt hade kvinnliga kamporganisationer i syfte att skapa full jämlikhet 

mellan könen. Dessa begärde myndighet för gift kvinna, tillträde till alla utbildningar samt 

politiska rättigheter. Vägen blev lång och besvärlig. Manssamhällets var motvilligt och 

kvinnorna var långt från målet. Det patriarkaliska agrarsamhällets omvandling till 

industrisamhälle med nya former och styrning såsom: demokrati, fackliga organisationer och 

befolkningsutveckling kom i grunden att förändra kvinnornas villkor.
7
  

 

Ur arbetssynpunkt innebar denna utveckling en ökad arbetsmarknad för kvinnor utanför 

jordbruket. En mindre del gick till en huslig verksamhet och flertalet till tjänstemannasektorn 

och framförallt tredubblades arbetarkåren under perioden för att kvinnor började arbeta inom 

andra yrken än tidigare. De flesta kvinnor arbetade inom industri och hantverk såsom textil- 

och beklädnadsindustrin.
8
  

 

I riksdagen 1809-10 inleddes en strävan att likställa män och kvinnor inför lagen i Sverige. 

Qvist framför att kvinnorna i stort sätt blir jämställda med männen i fråga om rösträtt och lika 

arvsrätt:  

Milstolpar längs vägen utgör beslut om lika arvsrätt 1845, näringsfrihet 1846-64, ogift kvinnas 

myndighet 1858-63-84, tillträde till lägre statliga tjänster från 1860-talet, utbyggnad av 

flickskoleväsendet från 1860-talet, tillträde till högre studier från 1870-talet, gift kvinnas 

                                                 
7
 Qvist, 1978, s. 101-102 
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förvaltningsrätt 1874, jämställdhet inom äktenskapet 1920 och lika kommunal och politisk 

rösträtt 1918-21.
9
   

 

Utöver dessa friheter och tillträdande hör även öppnandet av läroverksorganisationens tjänster 

1923 och Behörighetslagen som gjorde att kvinnor fick tillgång till fullmaktstjänster. En ny 

epok för kvinnan hade tagit fart, kvinnoemancipationen hörde till industrisamhället, 

kvinnornas rätt i samhället var på väg att närma sig mannens och klyftan mellan man och 

kvinnor blev svårare att urskilja. Detta mer jämställda samhälle kan ha startat tidigare genom 

manufakturernas tillväxt och den agrara revolutionen vilket tycks här också vara pådrivande.  

I många industriländer har utveckling varit likartad. Fler andra länder nådde formell jämlikhet 

i samband med nyordningen efter första världskriget. Qvist menar att:  

 

Det är samma typer av ”friheter” som införs och ofta är turordningen densamma, börjande med 

den ogifta kvinnan och slutande med rösträtt och gift kvinnas myndighet.
10

  

 

Man kan formellt säga att kvinnan blev likställd med mannen 1923.
11

 Det har funnits flera 

skilda uppfattningar om industrialismen var bra för kvinnorna. Den positiva sidan menade att 

det skapade framsteg och öppnade möjligheter för kvinnor. Den negativa sidan menade att 

kvinnornas inflytande i samhället under industrialismen minskade, när män och kvinnors 

arbetsvillkor blev olika, när mäns arbete förlades utanför hemmet.
12

 

2.2 Allmän idrott  

Idrottshistorikern Jan Lindroth (professor i historia, särskilt idrottshistoria) har i sitt  

avhandlingsarbete ”Idrottens vägen till folkrörelse” beskrivit idrottens utveckling. De första 

föreningarna var simsällskap som bildades i Uppsala år 1796. År 1850 redovisas nio 

föreningar, där alla var specialföreningar för simning. Perioden 1851-60 tillkom tre föreningar 

och följande 10-årsperiod 16 stycken. Åren 1871-80 och 1990-91 redovisas 142 föreningar 

totalt i landet. Det sammanlagda antalet föreningar som kan redovisas i idrottskalendern är för 

år 1893, 229 stycken vilket innebär en ökning av idrottsföreningar. År 1914 hade 

Riksidrottsförbundet tredubblat antalet. Lindroth diskuterar expansionen med svensk idrott 

under 1900-talet till deltagandet i OS i Aten 1906-1908.
13

  

                                                 
9
 Qvist, 1978, s. 163 
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 Qvist, 1978, s. 105, 163, 164 

11
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Idrotten skulle ta fart genom läroverk och universiteten för pojkarna. År 1807 utgör en 

milstolpe för idrotten med en ny skolordning. I denna skolordning skulle det finnas gymnasier 

vid varje lärostad och ungdomen skulle under ledig tid och lärares uppsikt: ”klifwa, hoppa, 

voltigera, simma”.
14

 I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet med industrialismen och 

urbaniseringen, bildades flera idrottsföreningar. Det ökade intresset för försvarsfrågan genom 

”Krimkriget” ökade uppmärksamheten på folkets (mannens) fysiska förmåga. Bestämmelser 

utfärdades att idrottsundervisning skulle ske i skolan.
15

 Männen skulle huvudsakligen spela 

fotboll, åka skidor och ha gymnastik där syftet med männens idrott var att stärka kroppen och 

göra den redo för krig. Lindroth menar att den mest övertygande förklaringen till 

idrottsrörelsens utbredning ligger i skolidrotten där den nya skolordningen var att fler fick gå i 

läroverket. Det måste dock poängteras att det inte var alla människor som fick gå i läroverket 

och ha idrott utan det var överklassen, de som bodde i städerna och framförallt männen.
16

 

Idrottens utveckling blev beroende av arbetarklassens inställning. I arbetarrörelsen ansåg man 

att idrotten var ett nöje för överklassen. Idrottsfrågan togs upp vid tre socialdemokratiska 

ungdomsförbundets kongresser och ett förslag väcktes år 1909 för idrotten med motivering 

att: ”den kunde vara ett medel för klassutjämning”. Förslaget avvisades.
17

 Rädslan för den 

borgerliga indoktrineringen hos de radikala idrottsmotståndarna var större än viljan att 

använda idrotten i den egna klassen. Genom idrottens neutralitet tyckte den 

socialdemokratiska vänsterflygeln ha en garanti för att idrotten inte skulle kunna användas 

mot den egna rörelsen. En förutsättning för den organiserade idrottens expansion i det tidiga 

industrisamhället var att arbetarklassen skulle ha möjlighet att utöva idrott som förutsatte ett 

visst mått av fritid. Idrottens ställning och utbredning måste därför ses i samband med 

fritidens expansion.  

 

I England hade man lediga lördagseftermiddagar på slutet av 1800-talet där fotbollen kom in 

som en sorts medicin för det utarbetade folket. I Sverige däremot inföll 8-timmarsdagen 1919 

och Gymnastiska centralinstitutet ville införa obligatorisk gymnastik för industriarbetare som 

kompensation till det ensidiga industriarbetet.
 

Det fanns två huvudmotiv till industrins 

engagemang för idrotten som innebar: höjd arbetsintensitet som skulle kompensera 

arbetstidsförkortningen, den befarade produktionsminskningen samt att arbetarna blev 

                                                 
14

 Lindroth, 1988, s. 22 
15

 Lindroth, 1988, s.24-25 
16

 Lindroth, 1988, s.37-38 
17

 Pålbrant, 1977, s.23-24 
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avledda från den fackliga och politiska kampen.
18

 I 1919 års skrivelse kunde man se vilken 

betydelse idrotten hade fått:  

 

Betydelsen av en idrottsplats för ett samhälle kan ej överskattas och är behovet därav enligt vår 

mening närmast att jämföra med behovet av skolan.
19

 

 

Gymnastiken dominerade fram till 1890-talets början. I mitten av 1920-talet hade den 

allmänna idrotten övertagit gymnastikens ledande status. Idrotter som fotboll och skidsport 

hade passerat gymnastiken år 1910. Idrotten var till stor del för den manliga idrottsrörelsens 

framväxt: ”Männen har numerärt dominerat under hela den svenska idrottsrörelsens 

historia”.
20

 Eva Olofsson menar i hennes avhandling ”Har kvinnorna en sportslig chans?” att 

idrottens ursprungliga inriktning var mot män i männens värld, där det vid granskning av den 

centrala ledningen i idrottsrörelse fanns nationalistiska och militära motiv. Idrottens fostrande 

funktion var till för att odla positiva manliga egenskaper.
21

   

2.3 Kvinnors idrottshistoria 

Kvinnor har dock alltid funnits med i idrott under historiens gång. I Kina har det utövats idrott 

av både män och kvinnor inom Kung Fu för att stärka kroppen. I Egypten har det varit en 

sysselsättning för kvinnor genom årtiondena att utöva kroppsövningar som bollspel och 

akrobatisk dans. På Kreta finns det väggmålningar som visar hur kvinnor för tvåtusen 

femhundra år sedan ägnade sig åt jakt och dans. Det var inte alla kvinnor som ägnade sig åt 

idrott i dessa kulturer, utan det var kvinnor i de högre samhällsskikten.
22

 Genom de olympiska 

tävlingarna växte mannens ställning i det antika samhället och blev allt mer överordnad 

kvinnan. Det ledde till att kvinnan i det antika samhället blev underordnad och uteslöts från 

aktiviteter med idrottslig karaktär. Kvinnor inom idrotten har alltså förekommit i olika 

kulturer genom årtiondena. Redan under antiken såg man att kvinnan blev underordnad 

mannen och kvinnan skulle bli frånskild från idrottandet.
23

  

 

Eva Olofsson har framfört att den kvinnliga idrotten i Sverige kom först under 1800-talets 

senare del. Den dominerades av truppgymnastik (”Truppgymnastik består av tre grenar – 

                                                 
18

 Pålbrant, 1977, s.29-30 
19

 Olofsson, 1989, s.49 
20

 Olofsson, 1989, s.49 
21

 Olofsson, 1989, s.57 
22

 Mogren & Trosell, 1993, s.98-99 
23

 Mogren & Trosell, 1993, s.98-99 
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matta, hopp och fristående som utövas i trupp”)
24

 som var densamma hos båda könen. I 

praktiken var övningarna och rörelserna lik mansgymnastiken men den övergick till att 

speciell kvinnogymnastik. Den kvinnliga tävlingsidrotten utvecklades under slutet av 1800-

talet. Ett tecken på utvecklingen var sporten Krocket (”ett utomhussällskapsspel i vilket man 

med en träklubba slår ett träklot genom ett antal metall bågar och mot pinnar, i en 

förutbestämd ordningsföljd”)
25

 och den ansågs som den första riktiga tävlingsidrotten för 

kvinnor. Under slutet av 1880-talet kom tennis att bli den dominerade kvinnoidrotten. Tennis, 

badminton och golf blev tävlingar för både män och kvinnor, dock varje kön för sig. 

Samtidigt som tennis blev populär kom konståkning att bli en tävlingsidrott för kvinnor. 

Konståkning bedrevs gemensamt av män och kvinnor.
26

 Kvinnors deltagande i simning 

motiverades i sportlexikonet med att ”simsporten ur prestationssynpunkt är den idrott, som 

bäst passar för kvinnor” och att kvinnorna har lättare än männen att lära sig simma och 

utveckla sin färdighet för att de är smidigare. Simning är en av de idrotter där kvinnan 

resultatmässigt är närmast mannen. Simning är en av de första idrotter som allmänt bedrivits 

av kvinnor i Sverige under slutet av 1800-talet.
27

 Göran Patriksson framför en annan bild av 

den kvinnliga idrotten, där det tog tid innan kvinnorna fick ha någon typ av idrott. Gymnastik 

som var den vanligaste idrottsaktiviteten var till för soldatträning och skulle inte tillämpas på 

kvinnorna. Däremot ansåg gymnastikens grundare Per Henrik Ling att kvinnan behövde hälsa 

såväl som mannen för att hon skulle föda ett annat liv. Kvinnans runda former fick dock inte 

övergå till den kantiga mannens former. Det var först på 1840-talet som det började 

förekomma kvinnlig gymnastik. Det omtalas att den första kvinnliga gymnastiken leddes av 

P.H. Lings dotter Hildur Ling, som år 1845 i en flickskola i Stockholm skulle ha gymnastik 

för kvinnor. År 1864 antogs de första kvinnliga eleverna vid Gymnastiska centralinstitutet i 

Stockholm till ettårig kurs. Medan männens var tvåårig. Syftet var att förse flickskolorna med 

gymnastiklärare. Några omedelbara resultat nåddes dock inte, och så sent som 1885-86 

saknade mer än en tredjedel av flickskolorna möjligheter att bedriva gymnastik eller någon 

typ av idrott i full utsträckning.
28

  

 

                                                 
24

 Idrottonline (2) 
25

 Nationalencylopedin (3) 
26

 Olofsson, 1989, s. 49-50 
27

 Nordisk Familejeboks Sportlexikon, 1946, s.241-242 
28

 Patriksson, 1982, s.74-75 
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2.4 Invändningar mot kvinnlig idrott  

Det har sedan mitten av 1800-talet funnits fördomar om kvinnor och idrott:  

 

Det är okvinnligt att idrotta. Idrott är skadligt för den kvinnliga fysiken. Kvinnor är inte 

prestationsinriktade och passar därmed inte för tävlingsidrotten. Kvinnor är rädda och osäkra i 

offentliga sammanhang.
29

  

 

I början av 1900-talet blev ett fåtal kvinnor representerade i idrotter. En het debatt blommade 

upp om kvinnor skulle få tillträde till idrott. Gymnastiken kunde utveckla kvinnornas psyke 

och mjukhet. Kvinnor förbjöds däremot att tävla för att männen ansåg att det var för stor risk 

för överansträngning hos kvinnan. Den allmänna uppfattningen var att kvinnor och män var 

olika. Länge försökte kvinnoidrottsmotståndare att ge argument genom vetenskapligt 

förankrade citat från läkare och vetenskapsmän att kvinnlig idrott var något negativt:  

 

Läkare, som i skarpa ordalag fördömde kvinnlig idrott ur medicinsk synpunkt, fanns det 

nämligen gott om under 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet.
.30 

 

Läkare hävdade att idrotten var olämplig för kvinnorna och deras hälsa. En av de främsta 

fördomarna om kvinnorna och idrotten handlade om det svagare könet. Detta argument 

grundade sig på att efter puberteten har pojkarnas muskelmassa och syreupptagningsförmåga 

ökat mer än hos flickorna.
31

 

 

Claes Annerstedt tar upp åtta stycken olika skäl som genom tiderna hindrat kvinnorna från att 

delta i idrotten. Det första skälet ligger i menstruationsbesvär som före och under idrotten 

skulle påverka hälsan och kvinnorna skulle bli sämre. Andra skälet låg i möjligheten till att bli 

gravid, då skakningar och slag skulle kunna skada livmodern. Tredje skälet framförs som att 

idrott skulle ge svårare förlossningar, där bäckenbottenmuskulaturen blir så kraftig att den 

försvårar för eventuell förlossning. Fjärde skälet var att deltagande i idrott under graviditeten 

skulle leda till missfall. Det femte skälet grundar sig i att kvinnan skulle bli manhaftig och 

förlorar sin kvinnlighet. Sjätte var att idrotten medförde kvinnosjukdomar. Det näst sista 

skälet för att kvinnor inte skulle utöva idrott var att kvinnorna hade lättare att bli skadade än 

                                                 
29

 Mogren & Trosell, 1993, s.14-15 
30

 Mogren & Trosell, 1993, s.99-101 
31

 Mogren & Trosell, 1993, s.99-101 



 

8 

 

män, skelettet var skörare än mäns. Sista skälet berodde på att förlossningen krävde ett långt 

avbrott i träning och tävling, vilket gjorde att det inte fanns någon anledning att träna.
32

  

2.5 Kvinnorna börjar med idrott 

När väl kvinnorna fick ha idrott fanns det två uppfattningar om hur kvinnornas idrott skulle 

skiljas från männens eller integreras med männens. Den första scenariot framfördes av Ingrid 

Mogren och Lotta Trosell som menar att kvinnor fick rycka in på den manliga arenan när 

männen var ute i krig. Det bevisade att kvinnorna kunde utföra det männen gjorde och det 

påverkade i sin tur synen på kvinnors idrottande.
33

 Lindroth framför ett annat scenario där 

Sveriges kvinnliga idrottsförbund och Svenska kvinnors centralförbund för fysisk kultur 

bildades. Båda förbunden varade en kortare tid och resultatet blev till sist att kvinnorna skulle 

integreras, dvs. att man avstod från kvinnoidrottsförbund. På det lokala planet fanns det ett 

fåtal renodlade kvinnoidrottsföreningar men huvudtanken var även där att de skulle integreras 

med de manliga föreningarna. Den kvinnliga idrotten under de första decennierna av 1900-

talet tycks vara måttliga. Kvinnans ställning inom det moderna idrottslivet släpade efter i 

relation till andra samhällssektorer. På 20-talet fick aldrig den kvinnliga idrotten fotfäste och 

på lokalplanet var det ett blygsamt antal. Lindroth menar att en integrerad kvinnoidrott 

föredrogs på lokalplanet framför en separat, ett inte självklart förhållande.
34
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33
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34
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3. Syfte 

Tidigare forskning visar att idrott för kvinnor var svag på grund av att mannen i samhället var 

normen och att idrotten var en uppfostrare åt mannen. När kvinnor började förvärvsarbeta 

eller när mannen var ute i krig gav det kvinnorna inträde på den manliga spelplanen och det 

gav också inträde till andra manliga arenor, såsom idrotten.
35

 I tidigare forskning visar det sig 

att idrott för kvinnor ansågs vara något negativt och betydelselöst i flera aspekter och skulle 

förbjudas samt att idrott för kvinnor var väldigt sällsynt men att den kunde ha börjat. I denna 

studie grundar jag min hypotes på att förtydliga att kvinnans idrott på lokalplanet existerade 

och att den inte var betydelselös utan den fick en viktig roll hos kvinnan samt att den 

kvinnliga idrotten skulle genomföras även fast mannen var normen i samhället och att kvinnor 

skulle motarbeta den negativa synen på kvinnlig idrott. Detta besvaras genom följande 

frågeställningar som kommer att beskriva hur idrotten startade i Gävle för att få en ram för 

arbetet och förklara kvinnornas situation inom idrotten och hur de motverkar de synen på 

kvinnlig idrott och utövar de en idrott. Denna studie blir även en komparativ studie där 

mannens idrott jämförs med kvinnas idrott och hur kvinnan skulle få männen i samhället att se 

på kvinnans idrott. 

3.1 Frågeställningar 

 

1. Hur startade idrotten i Gävle och hur kommer kvinnorna in i ”den manliga” idrotten? 

2. Vad var syftet med kvinnornas idrott och fanns det några skillnader mellan mannens 

och kvinnans? 

3. Hur såg föreningsregler ut för kvinnor jämfört mot männens? 

4. Hur såg det kvinnliga medlemsantalet ut mellan 1890- fram till 1920-talet? 

5. Var det något samhällsskick av kvinnor som började med idrott och försökte man 

motverka synen på kvinnor och idrott? 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet presenteras begrepp som är viktiga för tolkningen av resultatet i 

undersökningen. Begreppen är genusordning och klass och dessa kommer att kopplas till hur 

man kan se variationerna hos män och kvinnor. Det finns visserligen flera teorier om kön som 

har andra utgångspunkter än de som presenteras här men jag har valt att borste från dessa 

antaganden för att fokusera på variationen mellan män och kvinnor.  

4.1 Genusordning 

Studien av kvinnans situation inom idrotten relateras till kvinnans roll i samhället för att förstå 

hennes situation och intåg till mannens idrottsarena. Helena Josefson menar att i de allra flesta 

samhällen finns det en genusordning som påverkar vad vi väljer att studera, arbeta med och 

hur vi klär oss, pratar och relaterar till andra. Denna genusordning beror på var och när vi 

lever. Genusordning i ett samhälle påverkar vilka egenskaper och beteende vi värderar som 

bättre och sämre, där de manliga har ansetts som bättre. Josefson menar att resultatet av genus 

påverkar är som ett antal mönster om hur kvinnor och män bör vara, där mönstren blir 

självuppfyllande och där kvinnor ska vara på ett sätt och män på ett annat med de olika 

förutsättningar som finns igenom tid och rum.
36

 Britt-Marie Thurén menar att man på det viset 

kan studera kvinnor. Detta forskningsområde blev kvinnoantropologin som sedan blev 

genusantropologi, där man insåg att man inte kunde studera kvinnors förhållanden, framför 

allt inte om maktförhållanden, utan att ta med männen i bilden. Genom genusantropologi är 

man kritisk till genusordningen som både Thurén och Josefson nämner. En uppgift inom 

genusantropologin är att beskriva variationerna och försöka säga något om olika faktorer som 

kan tänkas betyda något för genusförhållandena. Det blir att sträva för kunskap om vad som är 

universellt, alltså hur män och kvinnor relaterar till varandra på olika sätt i olika samhällen. 

Det är även önskvärt att värdera genusordningar som bättre eller sämre på något universellt 

giltig sätt.
37

  

4.2 Klass 

Ordet klass får med Karl Marx en särskild betydelse där klasser består av grupper av 

människor som står i olika förhållanden till produktionsmedlen där kapitalet styr medlen. Det 

är alltså en ordning om maktrelationer. Det handlar om dem som inget hade och dem som 

ägde. Om man ska ta in kvinnor i det här sätet måste man antigen under kapital eller arbete 
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beskriva kvinnorna och acceptera klasstänkandets villkor som är knutna till en maskulin 

1800-talsförståelse av världen.
38

 Hirdman menar att ”Det som sker är att begreppen får genus: 

klass blir maskulinum (HAN) och kön blir femininum (HON) och därefter inträder den 

välkända rangordningen, klass går före kön”.
39

 När det gäller sociala och ekonomiska 

förhållanden finns det kvinnor som vuxit upp i yttersta fattigdom och de som har sin bakgrund 

som ”högborgerliga” med en tillvaro med rikedom. Hirdman framför klass som en 

rangordning där man tydligt kan se att klassen är en ordning av män, där kvinnor ingår i det 

som skapar klasskillnader än utgör en självständig del av klassen. Kvinnornas liv präglades 

under 1900-talet av familjen som institution där kvinnans inställning till utbildning och 

lönearbete hade en underordnad position och där normen var att kvinnor som gifte sig och 

framförallt fick barn automatiskt skulle upphöra lönearbete.
40

 När det gäller uppfostran 

mellan pojkar och flickor menar Hirdman att pojkarna fick mer frihet och flickorna hölls 

strängare. Gemensamt drag under kvinnornas uppväxt och barndom oavsett bakgrund var 

uppfostran, skolgång och ansvarskrav som var en diskriminering för kvinnorna som ledde till 

pojkarnas fördel framöver i livet. När det kommer till äktenskapets konsekvenser är det lika 

påfallande. Giftermål leder till en förändring resten av livet, från egenindivid till 

omsorgsperson.
41

 

4.3 Habitus, kapital och fält 

Pierre Bourdieu har presenterat samhället som innehållande ett antal olika fält, där ett internt 

maktspel äger rum med olika komponenter som aktörer, ideologier, hegemonier, styrning 

genom normer som regelverk. Instruktionernas maktspel inom ett givet fält handlar om att 

behärska dessa ideologier: mål, medel, strategier och normer. Dessa teorier som Bourdieu 

framför är fält, kapital och habitus. Inom idrotten kan man se idrotten som ett fält i samhället 

med bestämda regler och där kapitalet bestäms i sin tur av fältet. Habitus är de förutsättningar 

aktörer bär med sig till fältet. Det är habitus som bestämmer varför människor lockas med i 

spelet, som exempelvis kvinnor till idrotten.
42

 Fältet och kapitalet används för att förklara 

kvinnoidrotten ur ett samhällsperspektiv med dess regler och habitus för de 

förutsättningarna/anledningarna kvinnorna hade att vara med i en idrottsförening. 
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5. Källor och källkritik 

Det finns en stor tillgång till jubileumsskrifter som skildrar de egna föreningarnas och 

förbundets interna förhållanden. Det är ur en källkritisk synpunkt att nämna att jubileums- 

skrifter som används är skrivna så nära inpå den tid som undersöks. Det finns jubileums- 

skrifter från Gävle Godtemplares idrottsklubb år 1906-1956 som är skriven 1956. Tidigaste 

jubileumsskrifterna på Gefle IF finns under åren 1882-1907, som är skriven 1907. Stadgarna 

för de olika föreningarna kan belysa med föreningarnas ändamål och vilka ideologier, normer 

och värderingar de olika föreningarna har. Det som är gemensamt med föreningarna är att alla 

är belagda nära staden. I verksamhetsberättelserna finns det en kortfattad beskrivning av 

föreningens verksamhet under året, vilka som satt i styrelsen och hur många medlemmar det 

var i föreningen under en viss tidpunkt.  

  

Först ska frågan vara preciserad och begreppen definieras. Efter det tänker jag ta itu med de 

egentliga källkritiska problemen. För att lösa de källkritiska problemen kommer den 

källkritiska modellen användas. Den tar upp följande kriterier:  

 

1. Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om 

denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. 

2. Oberoende. Källan ska ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller ett 

referat av en annan källa. 

3. Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av 

verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra 

intressen att förvränga verklighetsbilden.
43

 

 

Därtill bör man även ha i åtanke det urval av det fakta man väljer, tolkningen av dess 

innebörd av det som hänt, samt sannolikheten. Det gäller jubileumstexter och 

verksamhetsberättelser som kan ha förvridit bilden av det författaren vill säga men genom att 

använda både jubileumstexter och verksamhetsberättelser så försöker jag komma så nära det 

som verkligen stämmer överens med det som hänt föreningarna och idrotten. 
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6. Metod 

I första hand kommer jag att sträva efter att ge en väl täckande bild av hur idrottsföreningarna 

i Gävle bildades från slutet av 1800-talet och deras utveckling mot 1920-talet med betoning 

på kvinnoidrotten. Undersökningen kommer framförallt bestå av den kvalitativa metoden men 

även den kvantitativa delen används då medlemsantalet i föreningarna undersöks och 

sammanställs. Metodvalet motiveras genom att undersökningen handlar om tolkningar av 

texter som är en kvalitativ metod. Den kvantitativa delen kommer även den in, som 

förespråkar mätbarhet för att påvisa medlemsutvecklingen och för undersökning av kvinnor 

inom föreningarna.
44

 För att få en ram för att förstå idrotten i Gävle beskrivs den genom de 

första idrottsföreningarnas utveckling.  

6.1 Metoddiskussion 

För att besvara frågan om hur idrotten i Gävle startade kommer jag att använda mig av 

källmaterialet (olika jubileumstexter och verksamhetsberättelser) från de första 

idrottsföreningarna i Gävle; Gefle IF och Gävle Godtemplares Idrottsklubb. Urvalet till att 

välja dessa föreningar beror på att det finns kvarlever som jubileumsskrifter och 

minnesskrifter etc. Dock kommer inte sådant som har med resultat och tävlingar att involveras 

för att tävlingar och resultat för kvinnor inte fanns till en början och att det ligger framförallt 

utanför tidsperioden som valt. Tävlingar för kvinnor kommer troligtvis när kvinnan integreras 

med mannens föreningar. Det är stadgarna som framför syftet med föreningarna. Hur 

föreningarna bildades framförs genom jubileumsskrifter och minnesskrifter. För att besvara 

hur kvinnorna kommer in i föreningarna undersöks medlemsmatriklar och protokoll, 

jubileumsskrifter, årsberättelser samt minnesskrifter. Genom referat eller citat kommer jag att 

beskriva det som framkommer ur källmaterialet för att besvara frågorna.  

 

Svaren på frågorna kommer att färgas av det som styrelsen har valt att berätta om 

föreningarna. Genom mitt metodval är det svårt att kunna hävda att idrott för kvinnor inte 

existerade hos kvinnor i vardagen, då det kan på andra sätt utövas idrott utan en förening, 

genom exempelvis spontan idrott; ridning, löpning, promenader etc. Däremot kan man dra 

generella slutsatser angående kvinnans idrott inom föreningarna och hur kvinnans idrott 

framstår där. För de följande frågorna kommer de att besvaras genom föreningarna Gefle IF, 

Gävle Godtemplares Idrottsklubb och från framförallt Gefle kvinnliga gymnastikförenings 
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historik, stadgar, medlemsmatriklar och minnesskrifter på samma sätt som för första frågan 

med referat och citat.  

6.1.1 Urval 

I uppsatsen har jag avgränsat mig till föreningar i Gävle kommun. Med detta menar jag att 

uppsatsen kunde ha gjorts betydligt större om man undersökte andra föreningar på 

landsbygden i tätorter eller i storstäder för att kunna jämföra kvinnoidrotten. Det hade kunnat 

göra att studien varit mer generaliserbar om fler orter gav liknande svar. Det går alltså inte att 

dra en slutsats som påstår att kvinnoidrotten utvecklats såsom den gjorde i Gävle, utan den 

kan visa på tendenser som väcker frågor och ett intresse för kvinnohistoria och idrott.  

 

Tillhörande tidsurvalet av perioden 1890-1921 beror på att det fanns källmaterial från följande 

tid och att det är svårare att urskilja manligt och kvinnligt när det svenska samhället är mer 

jämställt på flera arenor efter 1920 då kvinnoemancipationen slagit igenom. Likt det Qvist 

framför om kvinnornas utveckling:  

 

Milstolpar längs vägen utgör beslut om lika arvsrätt 1845, näringsfrihet 1846-64, ogift kvinnas 

myndighet 1858-63-84, tillträde till lägre statliga tjänster från 1860-talet, utbyggnad av 

flickskoleväsendet från 1860-talet, tillträde till högre studier från 1870-talet, gift kvinnas 

förvaltningsrätt 1874, jämställdhet inom äktenskapet 1920 och lika kommunal och politisk 

rösträtt 1918-21.
45

   

  

Tidsurvalet här dessutom till ett arbetsekonomiskt val, där detta arbete har en begränsning i 

tid och utformning. Det ska påpekas att detta forskningsområde är nytt då tidigare forskning 

inte finns kring kvinnor och idrott under denna tid. Ett intressant område som inte kommer 

fram i denna uppsats är vad som händer med kvinnorna efter denna undersökningsperiod.  
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7. Historisk redogörelse 

Idrott i Gävle tog fart genom kommunikationsmedlens förbättrande med telegrafens och 

pressens hjälp samt det engelska idrottslivets påverkande betydelse för det svenska. Genom 

dessa framsteg blev det en brytning i tankesätt och uppfattning. Det sociala livet, allmän 

hälsovård och ungdomens fysiska uppfostran skulle beröras där övergången från det agrara 

samhället till industrisamhället. Gymnastiken blev utgångspunkten för idrott och den skulle ge 

en militärisk fostran. I Gefle bildades den 17 mars 1875 av gymnastikdirektören Erland Ling 

Gefle Gymnastikförening, som tillsattes en kommitté att göra stadgar: ”Doktorn och Riddaren 

C.R Sandberg, Handlande J.G. Fischer, Redaktör Gabriel Ödmann, Kaptenen i Kungl. Flottan 

V.T. Schyberg och Bokhållaren Henric Bouvin utarbetade stadgar”.
 46

 Föreningen övade 

huvudsakligen motionsgymnastik men kom att utvidga sin verksamhet till fria lekar såsom 

bollspel, lekar med kroppen som redskap och tävlingar. Vid början av 1880-talet höll 

föreningen på att upplösas på grund av den dyra inträdesavgiften på fem kronor, lyckligtvis 

klarade sig föreningen genom att man hade annonser i tidningarna som ledde till ett krismöte 

som räddade föreningen. På mötet beslutades det att man skulle bilda Gefle sportklubb då 

idrottsrörelsen kom till staden och man uppförde skidlöpningar och skridskoåkning. Vid nästa 

sammankomst antogs nya stadgar och klubbens namn ändrades till Gefle Idrottsförening. 

Gefle IF köpte dessutom en kapproddsbåt från England så man kunde bedriva rodd och vara 

med i tävlingar.
47

 De ansökte om upplåtelse för att anlägga en skridskobana på land som 

resulterade att de fick en banan vid ”Ridhuset på Stora Holmen”. Föreningen hade blivit lovad 

frihet från vattenavgift, men trots löftet fick föreningen en avgift. Efter flera försök att få bort 

avgiften lyckades man med motiveringen: 

 

Att banan någon tid på dagen skulle hållas öppen mot billigare avgift, hvarigenom ungdom 

tillhörande den mindre bemedlade klassen inom samhället måtte beredas lättadt tillfälle att 

begagna sig af banan.
48

  

 

Idrotten blev känd och värderad i Gävle för att många visade ett intresse för att använda 

skridskobanan och det var även ett stort intresse för gymnastiken. Fler människor i Gävle fick  

tillgång till idrotten, där skridskobana är ett exempel. Gymnastiktävlingar för män 

genomfördes i Stockholm år 1891 och vintersportens område fick även det ett lyft då tävlingar 
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bedrevs i Stockholm.
49

 Från år 1896 började föreningen bjuda in elever från Borgarskolan 

som övade motionsgymnastik och skidor. I motiveringen för ungdomarna skrev man;  

 

Och till Eder I unge, som nyss tagit Edra första steg på idrottsbanan, rikta vi den uppmaningen: 

hållen alltid idrottens fana högt, arbeten för dess sunda utveckling, låten idrottslekarne icke 

allenast stärka Edra muskler utan ock stålsätta karaktären, höja pliktkänslan och lära Eder 

själfbehärskningens svåra konst. Då blir ock idrotten ett det bästa medel för en sund uppfostran, 

och samhällets ledande män, liksom den stora allmänheten, skola blifva allt mera öfertygande 

om idrottens verkligt värdefulla egenskaper.
50

  

 

Idrott framkommer flertalet gånger som en hälsobringare och uppfostrare till den manliga 

ungdomen. Det bedrivs ett flertal idrotter såsom; gymnastik, fria lekar, skridskor, skidlöpning, 

bollspel. Genom skridskobanan och inbjudan till elever från Borgarskolan fick ungdomen och 

den mindre bemedlade klassen tillgång till idrott. Ungdomen och den mindre bemedlade 

klassen var alltså alla män och inte kvinnor, då de inte tolererades i Gefle IF.  

 

Att föreningen inte tolererade några kvinnor var självklart, inte för att någon skulle komma på 

tanken att söka inträde. Dessutom var idrottandet även i detta sammanhang en ganska lyxig 

sysselsättning, till för dem som hade pengar. Och tid, förstås.
51

   

 

År 1906 skedde ett möte på Södra Kungsgatan om bildandet av en till gymnastik- och 

idrottsförening som skulle komma att bildas inom Gefle godtemplares förening. Intresset för 

idrott hade blivit större utanför Gävle. Deras idé grundas på att man skulle sluta röka för 

hälsans skull och få bättre ekonomi då idrotten var medicinen mot detta. Likt Gefle 

idrottsförening var idrotten en hälsobringare och en uppfostrare av ungdomen och att man 

dessutom fick en större motståndskraft mot rusdrycker samt att idrotten var en fördel för 

ekonomin.
52

 Det som nämns om idrott i Gävle Godtemplares idrottsklubb är att det framförallt 

sker utifrån ”fotbollsspelets tecken” och gymnastiken där man skulle delta och vinna 

tävlingar. En plan hyrdes vid Militärskolan, den var för olämplig att spela på så medlemmarna 

fick lägga ner mycket tid på att få den att tjäna till det ändamål den var tillför. En annan 

idrottsgren inom klubben var skidor.
53

 Det finns inget som visar att kvinnor var med i 

idrottsliga sammanhang och presterade eller i medlemsregister i herrarnas föreningar Gefle IF 

                                                 
49

 Gefle IF, minnesskrift, 1882-1907, Arkiv Gävleborg, s.21, 31 
50

 Aktiebolaget Geflepostens tryckeris, s.41 
51

 Gefle IF jubileumsskrift, 1983, s, 7-9 
52

 Gävle Godtemplares idrottsklubbs jubileums skrift, 1906-1956, F1:2, Arkiv Gävleborg s.10-12 
53

 Gävle Godtemplares idrottsklubbs, minnesskrift, 1906-1931, F1:2, Arkiv Gävleborg 



 

17 

 

och Gävle Godtemplares idrottsklubb förrän år 1918 då det bildas en avdelning för kvinnor.
54

  

I Norrlandsposten skriver man då om kvinnorna och idrott:  

 

Efter mönster från huvudstaden är det å bane här i Gefle att bilda en gymnastikförening. Man må 

livligt hoppas på en stark tillslutning. Det behöver icke framhålla, vilken stor fördel regelbunden 

friskgymnastiken måste utgöra, särskilt för de många kvinnor, som av sin sysselsättning – eller 

fördom dagen i ända sitta innestängda.
55

 

 

Den 23 september 1891 bildas Gävle kvinnliga gymnastikförening som hade i syfte att 

”bringa ett för kvinnan lika väl som för mannen betydelsefullt tillfälle till ordnad fri 

gymnastik”.
56

 Fröken Själander var en av de som startade föreningen. Själander förespråkade 

fysisk fostran i sin skola, där hon ville att varje elev och lärarinna dagligen skulle bedriva 

gymnastik eller kroppsövningar. Hon samlade alla lärarinnor till klassrummen och visade 

gymnastikövningar. I klassrummet fanns även en annan fröken Tekla Swedlund som hade 

studerat på Centralinstitutet i Stockholm. Denna händelse blev starten på Gefle Kvinnliga 

Gymnastikförening. 

 

Varje kvinna som var mellan 15 och 45 år och hade betalt en inträdesavgift på 1 krona och en 

årsavgift på 5 kr fick vara med i föreningen,  det tillhörde de första paragraferna i föreningens 

stadgar. Man skulle kunna anta att det väckte uppseende att en kvinna skulle gymnastisera 

ända upp till 45 års ålder och att gymnastiken borde höra till ungdomen. Det framkommer 

även i stadgarna att varje person som utebliver från övningarna blir ersättningsskyldig med 10 

öre. Samtidigt som sen ankomst med över 5 minuter ska betalas med 5 öre. Dessa ”straff” 

gäller dock inte om personen har anmält sjukdoms- eller tjänsteförfall. Försummades 

inbetalning av årsavgift mer än fem dagar: ”var man inte värdig tillhöra föreningen”.
57

  

 

Det var en revolutionerande tanke, att kvinnor frivilligt skulle gymnastisera. Det var inte alla 

flickor i Gävle som fick ha gymnastik utan endast de som gick på läroverket och hade råd att 

betala medlemsavgiften. År 1920 var ett utvecklande år för kvinnogymnastik då ett föredrag 

hölls för fabriksarbeterskor och telefonister och utomstående. Föreningen gick även ut med 

följande till medborgarna i Gävle kommun;  
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Till deltagande i denna förenings övningar inbjudas särskilt alla de kvinnor, som efter dagens 

stillasittande arbete i skolan, kontor eller fabrik behöva stärka och uppfriska sig med ordnade 

kroppsrörelser. I våra dagar arbetas så mycket för kvinnans höjande i socialt avseende, men allt 

för litet beaktas hennes fysiska utveckling genom kroppsrörelser och bad, vilka äro de 

kraftigaste medel till hälsans bevarande och återvinnande.
58

 

 

Allt eftersom bildas avdelningar inom föreningen för att fabriksarbeterskor och telefonister 

samt juniorer som skulle få gymnastisera. Ett önskemål inom föreningen var att 

”morgonpigga damer skulle få tillfälle att utföra den motion de behöver före dagens arbete”.
59

  

Medlemsantalet i föreningen visar att det var 40 medlemmar vid starten. Det är oklart hur 

många det var fram till 1912 då det fanns 31 medlemmar. År 1913-1914 sker en 

ombyggnation av läroverkets gymnastiksal och medlemsantalet sjunker samt att man har 

flyktingläger i skollokalerna. År 1917 är gymnastiksalen klar, samtidigt som nya idéer om 

gymnastiken utvecklats i Sverige, rörelserna förändrats, rytmen hade kommit in i utförande. 

Därmed ökar medlemsantalet 1917-1918. År 1920 bildas flera avdelningar för 

fabrikarbeterskor, telefonister och en junioravdelning vilket resulterar i medlemsökning. 

 

Nya skaror gymnaster lockas till gymnastiken i de nya salarna, där föreningen nu disponerar 

både Kommunala Flickskolans och Läroverkets stora sal. Ljusa salar, med spegelblanka golv, 

bommar och linor som ljudlöst rullas ut från väggarna, tvättrum och duschar, vad kan en 

gymnast mer begära. Oförglömliga äro alla de strålande fester, där allvar och kvickhet avlöst 

varandra, där gymnastikens lov sjungits i alla tonarter, där Fader Ling har väckts ur sin grav för 

att beskåda nutidens gymnastiska fenomen. Där har sjungits och spelats och dansats och 

dompterats, där har skrattats och gråtits och vi ha alla haft en tanke: Ingen gymnastikförening är 

som vår – Gävle Kvinnliga gymnastikförening.
60
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Figur 1. Visar medlemsantalet i Gefle kvinnliga gymnastikförening mellan åren 1891-1920.
61

  

 

För att väcka allmänhetens intresse för gymnastik anordnades avgiftsfria uppvisningar till 

vilka framför allt stadens läkare inbjöds. De ville försäkra sig om den medicinska 

sakkunskapens stöd. Uppvisningarna blev stora evenemang med fullsatta gymnastiksalar. 

Föreningen hade en brinnande tro på gymnastikens värde för kropp och själ för kvinnor.
 62
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8. Resultat 

Den första frågan är tvådelad. För att besvara den första delen av frågan om hur idrotten 

startade i Gävle beskrivs de första idrottsföreningarna. Idrottens utveckling i Gävle måste 

förstås med hjälp av kommunikationsmedlen förbättrande som gjorde att idrotten i Sverige 

började bedrivas med hjälp av de tankar och idéer som engelskt idrottsliv medförde. Idrott 

skulle beröra ungdomens fysiska fostran och den allmänna hälsan. Gymnastiken blev 

utgångspunkten för idrott och den skulle ge en militärisk fostran. Den första idrottsföreningen 

som startade i Gävle var Gefle IF som bilades 1875. I denna förening började man med 

motionsgymnastik som kom att utvidgas till fria lekar och bollspel. Föreningen höll på att 

upplösas på grund av att kostnaderna att få vara med var för höga. Man annonserade om ett 

möte och kom överens om att föreningen skulle kvarstå. Föreningen bytte namn till Gefle 

sportklubb ett tag, men bytte sedan tillbaka till det gamla, Gefle IF. I föreningen utvidgades 

idrotten och den kom även att bedriva skidlöpning, rodd och skridskoåkning. Föreningen 

ordnade så att man fick en skridskobana som kunde användas av både föreningen och 

allmänheten. Eva Olofsson nämner betydelsen av en allmän idrottsplats i en skrivelse 1919 

där en idrottsplats för ett samhälle inte kan överskattas utan att behovet går att jämföra med 

behovet av skolan.
63

 Det köptes in en kapproddsbåt för att även kunna bedriva idrott till sjöss. 

År 1906 bildas en till idrottsförening Gävle Godtemplares idrottsklubb. Idrotten i denna 

föreningen hade i uppgift att vara ett motgift från rusdrycker, rökning och dålig ekonomi samt 

likt Gefle IF att vara en hälsobringare och uppfostrare till ungdomen. Den idrott som 

framförallt bedrevs var fotboll och gymnastik i Godtemplarnas idrottsklubb.  

 

Den andra delen av den frågan om hur kvinnorna kommer in i den ”manliga idrotten”, kan 

besvaras med att kvinnorna och deras idrottsutövning inom de första idrottsföreningarna, 

Gefle IF och i Gävle Godtemplares idrottsklubb inte existerade. I Gefle IF var det inte tillåtet 

för kvinnor att gå med i föreningen och i Gävle Godtemplares idrottsklubb, nämns inga 

kvinnor i källmaterialet. Det var en självklarhet att kvinnor inte fick vara med och att de inte 

ens skulle komma på tanken att söka inträde.
64

 Däremot startade kvinnoidrotten på ett annat 

håll i Gävle. Den 23 september 1981 bildas en kvinnlig gymnastikförening i flickskoleverket.  

 

Den andra frågan om vilket syfte föreningen hade var att stillasittande kvinnor skulle få röra 

på sig först efter arbete i skola och sedan i fabrik eller kontor. Det var lärarinnor på läroverket 
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som samlades och förespråkade fysisk fostran för kvinnor och inte bara för män. Kvinnans 

idrott var till för att kvinnor skulle få röra på sig medan Lindroth framförde att mannens idrott 

var till för att stärka kroppen och göra den redo för krig
65

. I männens förening Gefle IF och 

Gävle Godtemplares var det huvudsakligen motionsgymnastik i början vilket var lika i Gefle 

kvinnliga gymnastikförening. I männens föreningar kom  det att bli bollspel, lekar, skridskor 

och skidlöpning där männen tävlade. Hos kvinnorna fanns ingen tävling utan de försökte 

istället väcka allmänhetens intresse för gymnastik genom uppvisningar där stadens läkare 

inbjöds. 

 

Den tredje frågan om regler visar att kvinnoföreningen hade en inträdesavgift på 1 kr och en 

årsavgift på 5 kr. Blev kvinnorna i föreningen försenad till gymnastiken fick de betala en 

mindre summa och dök man inte upp blev böterna högre. Hade flickorna anmält frånvaro fick 

de inte böter. Uteblev betalningen av årsavgiften med mer än 5 dagar var man inte längre 

välkommen in i föreningen. Det som finns angående regler inom Gefle IF framgår som en 

årsavgiften att betala, men den var så dyr att föreningen nästan höll på att försvinna. Det 

nämns inget i Gefle IF och Godtemplares idrottsklubb om några ”straff” eller böter som 

medlemmarna fick betala som det gör i kvinnoföreningen. Dock fanns det andra åtgärder som 

behövde ordnas för att man skulle kunna spela fotboll på en bra plan och man behövde söka 

pengar från kommunen för att få avgiftsfri isbana.  

 

Fjärden frågan handlar om medlemsantalet i Gefle kvinnliga idrottsförening. Det visar att det 

var 40 medlemmar år 1891 när föreningen bildades och sedan minskade antalet medlemmar år 

1912-1914 för att föreningen hade svårt att få lokal genom att det var ombyggnation. År 1917 

ökade medlemsantalet för att ombyggnationen var klar samt att gymnastiken i Sverige hade 

utvecklats. Medlemsantalet ökar åren därefter för att man bjuder in arbetarkvinnor och 

juniorer i föreningen och har föredrag om gymnastiken. 

 

Den femte frågeställningen om det var något speciellt samhällsskikt av kvinnorna som fick 

ingå i föreningen besvaras genom att de var kvinnor som gick på läroverket. Det var alltså de 

familjer som hade råd att bekosta sina döttrars utbildning som gick på läroverket som fick ha 

idrott samt de kvinnor som hade råd att betala avgiften. Arbetarkvinnor och de som inte gick 

på läroverket fick inte tillgång till kvinnoföreningen förrän år 1920 då man hade föredrag för 
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allmänheten. Kvinnornas gymnastik blev accepterad i Gävle genom att man hade föredrag för 

allmänheten och bjöd in läkare till uppvisningar i gymnastik för att ha sakkunskapens stöd 

och kunde visa upp att gymnastik var nyttigt även för kvinnor och barn. Föreningen växte och 

det bildades avdelningar för fabriksarbeterskor, telefonister och juniorer. Uppvisningarna blev 

fullsatta och på 1920-talet hade medlemsantalet ökat och kvinnorna blev medlemmar i de 

tidigare mansföreningarna Gefle IF och Godtemplares idrottsförening. 
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9. Diskussion 

Denna uppsats har sin utgångspunkt i idrottens framväxt som är grunden till att idrotten blir 

en av de fyra största folkrörelserna. Syftet med uppsatsen är att visa hur idrotten tog fäste på 

lokalplanet för att få en bättre förståelse för hur kvinnoidrotten såg ut, samt vilken betydelse 

den hade för kvinnorna. Denna studie blev också en överblick över både mäns och kvinnors 

idrottande där man kan se en jämförelse, en komparativ studie. Tidigare forskning visar på att 

idrotten för kvinnorna var betydelselös och var något främmande och farligt för kvinnan. 

Denna uppsats motvisar detta.  

 

Bakgrunden tar upp hur kvinnorna kommer in på den manliga samhällssfären som dominerat i 

samhället och att kvinnorna arbetar för jämlikhet mellan könen. Förändringarnas orsaker låg i 

flera aspekter.
66

 Kvinnans idrott har funnits med i olika delar av världen, men kvinnorna har 

varit underordnad mannen då kvinnans fysiska förmåga inte kunde mätas med mannens. 

Bourdieu framför ett maktspel som äger rum med aktörer som behärskar mål, medel, 

strategier vilket där just mannen är normen och kontrollerar detta maktspel men som i denna 

uppsats så försöker kvinnorna i Gefle gymnastik förening att ta sig in på mannens fält som i 

det här fallet skulle vara idrotten.
67

 Olofsson framför att truppgymnastik började under 1880-

talet för båda könen men att det senare blev kvinnogymnastik. Patriksson framför även han 

det Olofsson lyfter upp där gymnastikens grundare Per Henrik Ling ansåg att kvinnan 

behövde hälsa likt mannen. Hans dotter startade en flickskola i Stockholm år 1845 som hade i 

syfte att förse flickskolorna med gymnastiklärare. Det visade sig dock senare att bara en 

tredjedel av skolorna hade fått gymnastikelärare. I resultatet visar det sig att Gävle kvinnliga 

gymnastik förening aldrig hade någon form av truppgymnastik eller kvinnogymnastik utan 

gymnastiken var likt mannens. Lärarinnorna som startade med gymnastik kan ha varit en 

produkt av Lings dotter försök i Stockholm. Mogren och Trosell menar att en debatt 

blommade upp om gymnastik för kvinnor i början av 1900-talet som handlade om att 

gymnastik skulle vara bra för kvinnans psyke och mjukhet trots den synen som fanns mot att 

idrott var negativ för kvinnor.
68

 Resultatet påvisar även här likt det som Olofsson, Mogren 

och Trosell framförde att gymnastik fanns för kvinnor på läroverket även fast gymnastiken 

inte ansågs som något bra för kvinnans psyke och mjukhet eller att den var som 

truppgymnastik eller speciell kvinnogymnastik. Lindroth framförde att idrotten skulle ta fart 
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genom läroverket och detta händer även i Gävle för kvinnor men inte likt såsom Lindroth 

menar där männens idrott skulle börja på läroverken utan i det här fallet är det hos 

kvinnorna.
69

 Gefle kvinnliga gymnastikförening arbetade för att motverka den negativa synen 

på kvinnor och idrott. De hade uppvisningar där man bjöd in läkare för att visa på att 

gymnastiken var något nyttigt för kvinnan och syftet var att kvinnan skulle få rörelse ifrån de 

stillasittande arbetet. Patriksson menar att gymnastiken skulle vara till för soldatträning och 

inte för kvinnor.
70

 Synen på kvinnlig gymnastik såsom Claes Annerstedt framför den negativa 

delen som där kvinnor skulle få menstruationsbesvär före och under idrotten och påverka 

hälsan hos kvinnor, möjligheten att bli gravid försämrades, skakningar och slag kunde skada 

livmodern och bäckbottenmuskulaturen skulle bli så kraftig att eventuell förlossning skulle 

försvåras samt att idrotten medförde kvinnosjukdomar.
71

 En del av denna syn  som Annerstedt 

nämner fanns troligtvis även i Gävle då kvinnoföreningen försökte bevisa att gymnastik var 

nyttigt för kvinnor och därför bjöd man in läkare till uppvisningar för att motvisa det negativa 

med kvinnlig gymnastik. Thurén framförde att variationerna är det som säger något om 

genusförhållanden och där idrottandet för kvinnorna inte handlade om tävlingsidrott som hos 

männen utan att kvinnor skulle få röra på sig efter arbete eller studier. I det här fallet finns det 

en variation mellan könet såsom Thurén nämner. Josefson menade även att det fanns en 

genusordning vilket var tydligt i idrotten där mannen och kvinnan var olika. Männen tävlade 

och hade sina egna föreningar där inte kvinnor tilläts eller att tanken på att kvinnan skulle 

söka inträde var absurt.
72

 

 

Kvinnoföreningen hade i syftet att kvinnor skulle få röra sig vilket är anmärkningsvärt då 

Annerstedt m.fl. påpekar att det fanns många invändningar mot kvinnlig idrott, som det 

svagare könet, försämrad möjlighet till att bli gravid, idrott kunde leda till missfall och att 

kvinnan skulle bli manhaftig.
73

 Den första fråga är tvådelad där kvinnoidrotten i Gävle 

beskrivs och där kvinnor börjar med idrott likt mannen men att mannens idrott är till för 

tävling och inte kvinnans. Variationen är tydlig men man skulle kunna tänka sig att kvinnans 

gymnastik syftade till att de skulle röra sig var en ingång till att de senare börjar tävla i den 

manliga föreningarna. Dessutom skulle kvinnor bjuda in läkare till deras uppvisningar  för att 

motverka de fördomar som fanns. Hirdman framför klass som en besittning av män och könet 
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som kvinnan där klassen går före könet. När man tittar på vilka som startade 

kvinnoföreningen var det inte kvinnor från arbetarklassen utan de som gick i skolan eller 

arbetade i skolan.
74

 Det är alltså de kvinnor som har en familj som kunde betala skolgången 

och inte någon fattig familj som tillhör den sämre bemedlade klassen. Det är också 

anmärkningsvärt att kvinnorna som hölls strängare av sina familjer kunde gå på gymnastik. 

Hirdman framför att kvinnor var i en underordnad position i och med att det var män som 

skapade klassen och kvinnan som gifte sig skulle ta hand om barnen och sluta upp med 

lönearbete. När kvinnan blir hemmafru försvinner möjligheterna att studera eller lönearbeta 

och därmed idrotten. När man år 1920 går ut till arbetarkvinnor och bildar fler avdelningar 

ökar medlemsantalet kraftigt och arbetande kvinnor får tillgång till gymnastik. Morgren och 

Trosell menar att kvinnorna fick ha idrott när männen var ute i krig. Detta inträffade inte i 

Gävle utan kvinnoföreningens gymnastiksalar blev en plats för flyktingar och medlemsantalet 

sjönk kraftigt. Lindroth framför ett annat scenario där kvinnorna skulle integreras med 

mannens föreningar vilket skedde år 1918 då man bildade avdelning för kvinnor inom 

mannens föreningar.
75

 Det blir som nämnts innan svårt att urskilja mannens och kvinnans 

idrott efter 1918 genom det Qvist menar med strävan att likställa män och kvinnor inför lagen 

i Sverige. I Gävle Godtemplares idrottsklubb integrerar man kvinnor i mannens förening likt 

det Lindroth framför.
76

 I Gefle IF nämns dock inget om detta under tidsperioden som valts.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74

 Hirdman, 1995, s.26-29, s.223-225. 
75

 Lindroth, 1988, s.55, 82,83 
76

 Qvist, 1978, s.163 & Gävle Godtemplares idrottsklubbs jubileumsskrift, 1906-1956, F1:2, Arkiv Gävleborg 

s.63 



 

26 

 

10. Förslag till fortsatt forskning 

Litteraturstudier och undersökningen som gjorts till denna uppsats har givit mig ett bredare 

perspektiv på idrott på lokalplanet och vilken syn det fanns på kvinnor och idrott samt hur 

idrotten såg ut för kvinnor redan på slutet av 1800-talet. Slutsatserna om att idrott för kvinnor 

existerade i en egen förening redan på slutet av 1800-talet var något jag inte väntade mig efter 

tidigare forskning men som ändå kan förklara den stora ökningen på kvinnor och idrott inom 

riksidrottsförbundet. Efter att jag gjort klart undersökningen dök det upp fler frågor som är 

intresseväckande. För att utveckla denna uppsats inom ämnet kvinnor och idrott skulle man 

kunna göra en mer jämförande studie mellan kvinnor och mäns idrott. Det skulle även gå att 

se hur idrottsföreningarna arbetat med ungdomens idrott i Gävle och på vilket sätt idrotten 

skulle vara en bra uppfostrare till ungdomen; genom vilka ideal man hade och hur det skulle 

påverka ungdomarna. Det skulle även kunna gå att utforska det socialpolitiska mellan 

arbetarklassen och borgarklassen när arbetarkvinnorna fick tillgång till idrott i 

borgarkvinnornas föreningar. Det vore även intressant att se hur det gick för kvinnorna när de 

integrerades med mannens föreningar samt hur deras tävlingar bemöttes i jämfört med 

mannens i nyhetsrepotage ect. Andra alternativ skulle kunna vara konflikter mellan de olika 

idrottsföreningarna eller utvecklingen hos idrotten som en folkrörelse. Får kvinnan tillgång till 

idrotten när mannen går ut i krig? Denna fråga ventileras en aningen i min uppsats då 

kvinnorna inte får tillgång till idrotten som tidigare forskning visar utan i Gävle får kvinnorna 

i stället minskad gymnastik på grund av att deras idrottshall blir ett flyktingläger. Ett 

alternativ vore även att se hur idrotten utvecklas på grund av fritidens expansion som är ett 

måste för att idrotten skulle kunna ta fäste.   
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