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Abstrakt 

Title: "Ladies and gentlemen! Football of today is not a carefree game but big 

business" - A study of Swedish leading football journals view of the Swedish national 

football team and the professionalization 1958-2015 

 

In this study we’ve followed the Swedish national team in football from 1958, nine years 

before the removal of the Swedish amateurisms, throughout the professionalism until 

2015. The purpose has been too look at the leading football and sports journals to compare 

the view of the Swedish national teams in football during the world cup years of 1958, 

1974, 1994 and the qualification too the UEFA Euro 2016 which was played in 2015. We 

have also looked into the view of the professionalization of Swedish football which has 

turned into a more international professionalization during the last twenty years. The 

football and sports journals we’ve study is Idrottsbladet (1958 & 1974), Svensk 

fotbolltidning (1974 & 1994), Goal (1994 & 2015) and Offside (2015). We have an 

analysis with focus on the professionalisms progress. The analysis is based on three 

views, philosophy, organization and economics. The philosophy has changed from being 

a game too become a spectacle, the organization has gone from volunteering too wage 

work and professionalism too interacting agents. In the economics football has gone from 

having its focus on the results of the sport to the result of the profit, to being about money 

by spectacle. Our result shows that there’s a wish to return to a collectivist way of playing 

instead of individualistic that is dominating. Social media has developed the 

professionalism a made the rich and power full even more so. The players’ development 

has gone from armature to professional to become he’s own businessman.  
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1 Inledning 

Den legendariske Liverpool tränaren Bill Shankly uttryckte sig på följande vis om 

fotbollen: ”Some people believe football is a matter of life and death, I am very 

disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more important than 

that”.1 Även om Shankly syftar på fotbollsspelet i sig och dess betydelse för alla dem som 

följer fotbollen slaviskt, så finns det även likheter i Shanklys citat då fotbollen har 

utvecklats till en multimiljard industri. Vi upplever att citatet är ett väldigt tydligt tecken 

på att fotboll har blivit mer än en lek. Likaså har en av bandet Torssons låtar inspirerat 

oss, nämligen ”Det spelades bättre boll”, som inleds på följande sätt: 

 

Det spelades bättre boll, på Gunnar Nordahls tid. 

Det spelades bättre boll, på gräsplanen hemmavid. 

Det spelades bättre boll, innan dom unga tog vid. 

Och det spelades bättre boll på gräsplanen hemmavid.2 

 

Tillsammans med Shanklys citat och Torssons låt så väcktes idén att utföra den här 

studien. Vi ville se hur synen på fotboll har förändrats i takt med att 

professionaliseringsprocessen har ändrat på fotbollen. Då vi håller på olika svenska 

klubbfotbollslag så valde vi att ta ett lag som vi båda har följt genom hela livet, nämligen 

det svenska fotbollslandslaget. Även om Gunnar Nordahl inte deltog i VM 1958 så var 

han fortfarande aktiv som fotbollsspelare. Vi tänker med raden ”Det spelades bättre boll, 

på Gunnar Nordahls tid” att fotbollen i takt med professionaliseringen har blivit sämre 

och att den underhållande lekfullheten i spelet har avtagit. Med raden finner vi även 

likheten med dagens fotboll. Under 1950 talet var det Gunnar Nordahl som var den store 

liraren. Under 2015 så finns det en annan spelare som är den stora stjärnan, Zlatan 

Ibrahimovic. I vår undersökning kommer vi gå igenom hur synen på fotboll och 

verksamhetens professionalisering har förändrats från proffset Gunnar Nordahl i 

amatörernas tid till superstjärnan Zlatan Ibrahimovic i professionalismens och pengarnas 

tid. 

   Då vi är två som har gjort den här studien så har vi delat upp studien mellan oss för att 

sedan göra analysen, slutdiskussionen och didaktiska reflektionen tillsammans. Andreas 

har skrivit tidigare forskning samt resultatets delar 1958 och 2015. Joel har således skrivit 

bakgrund samt resultatets delar 1974 och 1994. Övriga delar har skrivits tillsammans. Vi 

                                                 
1 Liverpool FC, Bill Shankly in quotes, 2009, http://liverpoolfc.com/news/latest-news/bill-shankly-in-

quotes 
2 Torsson, Det spelades bättre boll, Elmia – Jordbruksutställning, 1979 

http://liverpoolfc.com/news/latest-news/bill-shankly-in-quotes
http://liverpoolfc.com/news/latest-news/bill-shankly-in-quotes
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har givetvis ständigt haft en dialog mellan varandra under de delarna som vi haft eget 

ansvar för, så att vi lättare kunnat komma fram till en gemensam analys. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1958 ses som ett av de mest framgångsrika åren i svensk fotbollshistoria. 1958 spelade 

nämligen det svenska landslaget i fotboll sin första och än så länge enda VM-final i 

fotboll. Att man nådde hit utan att det fanns en professionell fotbollsliga hemma i Sverige 

kan ses som en oerhörd bedrift. Det var dock första gången som Sverige använde sig utav 

proffs i landslaget, i form av utlandsproffs så som exempelvis Gunnar Gren, Nisse 

Liedholm och Kurt Hamrin. 1967 upphörde amatörbestämmelserna och med detta kunde 

de Allsvenska klubblagen börja professionaliseras.3 Syftet med den här uppsatsen är att 

utifrån ledande tidskrifter inriktade på fotboll undersöka synen på de olika 

fotbollslandslagen under tre olika världsmästerskap och ett kval till ett europamästerskap. 

Vidare kommer vi även att undersöka synen på professionalismen under de valda åren 

som mästerskapen har ägt rum. Genom att undersöka och jämföra synen på de svenska 

fotbollslandslagen under VM 1958, 1974, 1994 samt EM-kvalet till EM 2016 och synen 

på professionalismen hoppas vi att finna svaren på våra frågeställningar. 

   Våra frågeställningar är följande: 

 

 Hur förändrades synen på de olika svenska landslagen i tidskrifterna 1958-2015?  

 Hur förändrades synen på professionalism under de utvalda åren? 

 

1.2 Tidigare forskning 
När det gäller svensk historieforskning utav fotboll så finns det varken en stor mängd av 

forskning eller forskare. De tyngre verken som finns att tillhandahålla är skapade främst 

utav Tomas Peterson, Bill Sund och Torbjörn Andersson. Ytterligare så finns även Vem 

vinner i längden där tidigare nämnde Tomas Peterson har arbetat ihop med Peter Billing 

och Mats Franzén. 

   Tomas Petersons studie Den svengelska modellen är ett arbete som behandlar främst 

fotbollssverige under 1970 talet. Petersons studie handlar om den fotboll som spelades 

innan engelsmannen Bob Houghton blev tränare i Malmö FF och hans barndomsvän Roy 

Hodgson, som något år senare tog över som tränare i Halmstad BK. Dessa två kom att 

                                                 
3 Amatörismen och professionalismen beskrivs på sidorna 6-8 
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ändra på det svenska spelsättet. De svenska lagen hade tidigare spelat efter det som senare 

kom att kallas för den svenska modellen. En fotboll som ses som en roligare och mer 

underhållande fotboll. Engelsmännen och deras engelska modell skulle visa sig vara 

oerhört effektiv då de engelska tränarna tillsammans med sina lag skulle vinna 5 av de 6 

kommande Allsvenska guldmedaljerna. Problemet var att den fotboll som de presenterade 

var “tråkigare”. Med tråkigare fotboll menades att det defensiva fick större roll än det 

offensiva spelet. Här uppstod en stor konflikt i det svenska fotbollslägret. Den här 

konflikten ledde det till att de två olika modellerna växte ihop med varandra och bildade 

en svengelsk modell. En modell som kom att ha stor inverkan på den svenska fotbollen 

framöver. Genom att amatörbestämmelserna slopades gav det Malmö FF och Halmstad 

BK möjlighet att värva dessa tränare, något som inte hade varit möjligt tidigare.4 

   Peterson har även undersökt vad en profession är samt hur och varför en profession 

uppstår. En profession inom fotbollen innebar/innebär att det måste finnas en mening och 

en möjlighet till att bedriva en fotbollsförening. Med andra ord så är det inte lönt att ha 

en professionell tränare om spelarna inte är professionella och vise versa. Det krävs här 

att en förening både har de ekonomiska och de organisatoriska förmågorna för att en 

profession ska kunna bedrivas. Varför yrkesspelare  inte förekom inom den svenska 

fotbollen förrän 1967 hade bland annat att göra med att den svenska idrottsrörelsen kunde 

upprätthålla de amatöridealen som fanns på grund av sin folkrörelsekaraktär. Vidare hade 

det även att göra med att det inte fanns tillräckligt med publik, strax efter andra 

världskriget, för att professionalisera fotbollen i Sverige. Hur en profession inom 

fotbollen uppstod har att göra med att det bildades utbildningsverksamhet för tränarna, 

skapade på ett sätt så de kunde bli legitimerade som yrkesmän. Genom att licenser o.s.v. 

delades ut så kunde det ske ett erkännande av tränaryrket där det fanns en etisk kod som 

beskrev en tränares plikter och krav.5 

   Peterson lyfter fram en samhällelig prägel på professionaliseringsprocessen med 

begreppen folkrörelse, stat och marknad. Folkrörelsen liknar han till breddfotbollen, 

staten till förbundscentralen och marknaden till elitklubbarna. Förbundscentralen har 

byggt upp sin verksamhet kring statliga bidrag och har på så vis varit påverkade utav 

politiker och andra högt uppsatta tjänstemän. Då förbundscentralen ständigt har varit nära 

förankrad till utbildningsverksamheten och därmed GIH, den akademiska utbildningen 

och även till välfärdsstatens reformpolitik, så har de i högsta grad haft en betydelse för 

                                                 
4 Peterson, 1993, s.266-272 
5 Peterson, 1993, s.258-266 
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den svenska fotbollens professionalisering. Elitföreningarna har ständigt legat i framkant 

i fotbollens omvandling utav organisatoriska och materiella villkor. Det här har bland 

annat lett till att de har skapat utrymme för den moderna tränaren och därmed den 

moderna spelaren. Samtidigt har  majoriteten utav mindre fotbollsföreningar 

(breddfotbollen) fungerat som en motkraft mot professionaliseringen. Dessa föreningar 

är  intresserade att använda sig utav tränare med utbildning på hel- eller halvtidsnivå. Att 

dessa föreningar har fått möjligheter till att skaffa sig tränare beror inte på 

marknadiseringen (elitklubbarna). Det har möjliggjorts av den reformpolitik som staten 

(centralförbundet) driver genom ekonomiska bidrag.6 

  Vidare har Peterson även skrivit Leken som blev allvar. Studien behandlar Sveriges 

övergång från amatörism till professionalism. Amatörismens anda fanns i den 

folkrörelsebaserade fotboll som utövades före 1967. Peterson visar hur fotbollen blev 

alltmer marknadsbaserad genom att den blev professionaliserad. Peterson har använt sig 

utav Halmstad BK som exempel. Klubben var på väg att bli degraderad 1975, men 

lyckades vinna Allsvenskan det följande året. I den här processen från att fotbollen var 

folkrörelsebaserad till den blev marknadsbaserad, så gick klubben igenom en 

professionaliseringsprocess. Här kollar Peterson på tre olika faktorer från amatörismen 

till professionalismen, filosofi, ekonomi och organisation.7 Peterson rekommenderar att 

Leken som blev allvar och Den svengelska modellen läses tillsammans för att få en 

djupare insyn i hur Sverige genomgick en professionaliseringsprocess från amatörism till 

professionalism.8 Det här är även något som behandlas i  Vem vinner i längden. Det är en 

komparativ studie av Malmö FF och Hammarby IF. Författarna har kollat på hur de båda 

lagen klarade av att anpassa sig efter det att amatörbestämmelserna togs bort 1967. För 

att göra den här jämförelsen så har de använt sig utav ett analysverktyg, som även används 

i denna studie.9 Deras studie kommer på så sätt ha en viktig betydelse i vårt arbete. 

   Bill Sunds senaste arbeten heter Fotbollens strateger: Spelsystem och ledarskap i ett 

internationellt och svenskt historiskt perspektiv.10 Sunds forskningsarbete är indelat i fem 

olika faser som sträcker sig under en 90 årsperiod från 1920 talet till 2010 talet. Vidare 

behandlar Sunds arbete sex olika utgångspunkter som är: De tio olika spelsystemen som 

använts under de undersökta tidsperioderna, viktiga strateger som har varit med och 

skapat olika spelsystem under de angivna tidsperioderna, viktiga tränare som utvecklat 

                                                 
6 Peterson, 1993, s.265f 
7 Peterson, 1989, s. 30f 
8 Peterson, 1993, s.19f 
9 Billing, Franzén & Peterson, 1999 
10 Sund, 2015 
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dessa spelsystem, de olika spelstilarna som krävdes utav spelarna för att de skulle passa 

de olika spelsystemen, ledarskapsdimensionen som syftar till att lära ut fotbollskapital till 

spelarna och den konkurrens som finns inom fotbollen som ständig hjälper till att utveckla 

sporten.11 Sund har valt att arbeta med en stor bredd utav olika vetenskapliga ansatser, 

dessa är: “Teorier om makt, normer och normsystem, dominans/ hegemoni, 

ledarskap/management, entreprenörskap, kommunikation och fotbollskapital samt 

paradigmskiften, vilka fortlöpande integreras i framställningen.”.12 Även Sunds analys 

utav det han kallar för fotbollskapital, ett begrepp som Sund lånat och gjort om ifrån 

Bourdieus kapitalbegrepp. Sund går inte djupare in på själva kapitalbegrppet, men 

fotbollskapitalet som Sund använder sig utav syftar till fotbollsspelarnas förmågor och 

kapacitet.13 

   Sund har tidigare även skrivit boken Fotbollens maktfält. En studie av den svenska 

fotbollshistorien ur ett internationellt perspektiv. Precis som Anderssons Kung Fotboll så 

är Sunds studie ett väldigt omfattande arbete. Fotbollen maktfält tar upp om fotbollens 

utbredning i Sverige samt de olika spelsystemen som växte fram efter att sporten hade 

etablerat sig i landet. Sund har även kollat på de dominerande lagen i Sverige under de 

olika perioderna samt landslagets historia. Amatörism och professionalism tas även upp 

i studien.14 Det intressanta för oss i Sunds forskning är analysen kring det stora 

internationella sammanhanget när det gäller landslaget. Även hans analys när det gäller 

professionaliseringsprocessen är intressant. 

Torbjörn Andersson, som är en välkänd historieforskare inom fotbollsområdet, jobbar vid 

Malmö högskola. Andersson har forskat en hel del inom både supporterkulturens 

utveckling men även inom fotbollens utveckling. Hans kanske mest kända verk är hans 

avhandling, Kung fotboll. 

   Kung fotboll är ett väldigt omfattande arbete på ca 750 sidor. Arbetet omfattar slutet av 

1800-talet till 1950 och är indelat i fyra delar i kronologisk ordning, där varje del tar upp 

de delar som symboliserar de olika perioderna. Här har Andersson tittat på allt ifrån 

supportrar till förbund, ifrån herrfotboll till dam fotboll, ifrån klubbfotboll till 

landslagsfotboll och ifrån spelare till ledare.15 Andersson följer även amatörismens väg 

genom den undersökta perioden. Andersson arbetar utifrån det hegemoniska begreppet i 

sin avhandling. Andersson menar att det den svenska fotbollen under den här perioden 

                                                 
11 Sund, 2015, s.13f 
12 Sund, 2015, s.16 
13 Sund, 2015, s.134 
14 Sund, 1997 
15 Andersson, 2002 
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var starkt kontrollerad av överklassen. Då fotbollen växte sig allt starkare hos 

arbetarklassen, så använde sig överklassen sig utav amatörismen för att skapa och främja 

skötsamma svenska män.16 Kung fotboll blir intressant för oss då Anderssons arbete  

slutar där vårt tar vid. . Framförallt blir förarbetet mot den svenska professionaliseringen 

utav fotboll intressant för vår del. 

   Det som forskningsläget till största del lägger fokus på är professionaliseringen utav 

den svenska klubbfotbollen. Landslagsfotbollen finns med i Sunds studie Fotbollens 

maktfält och i Anderssons Kung Fotboll. Landslaget är dock inte det primära i Sunds och 

Anderssons studier och i deras studier undersöks även olika maktperspektiv. Vi kommer 

inte ha något större fokus på maktperspektiv utan mer inrikta oss på Billing, Franzén & 

Petersons analysverktyg som de använder för att undersöka den svenska klubbfotbollens 

professionaliseringsprocess. Det saknas forskning om den  svenska fotbollens  

professionalisering  i modern tid. Den senaste är Vem vinner i längden och utgavs 1999. 

Därför vill vi gärna se hur fotbollen har utvecklats fram till modern tid. Då 

professionaliseringsprocessen är en väsentlig del utav vår studie, och svensk 

fotbollsforskning överlag, så presenterar vi begreppen amatörism och professionalism 

samt hur amatörismen övergick till professionalismen i ett eget kapitel här nedan. 

Begreppen presenteras utifrån tidigare forskares studier. 

 

1.2.1 Amatörism och professionalism 

Fram till och med år 1967 fanns det amatörbestämmelser inom den svenska 

klubbfotbollen. År 1945 kom en revidering av SvFF:s amatörbestämmelser och i och med 

dessa bestämdes det att det var förbjudet för amatörspelarna att utöva sin idrott mot 

betalning eller att på något sätt tjäna pengar på idrotten. Dessutom var det förbjudet att 

tävla om prispengar. Dock var det tillåtet från klubbarnas sida att belöna spelarna med 

priser, men dessa priser, eller belöningar, fick inte vara i form av pengar. Vidare var det 

också tillåtet att som spelare få ersättning i form av exempelvis förlorad arbetstid och/eller 

ersättning för utgifter spelarna själva tvingats betala i samband med träning och match.17  

När revideringen av amatörbestämmelserna kom ut 1945 ökade bland annat ersättningen 

för spelarnas personliga utgifter i samband med hemmamatcher från 10 till 20 kr samt 

ersättningen för förlorad arbetstid tilläts på riktigt, tidigare hade detta endast varit tillåtet 

                                                 
16 Andersson, 2002, s.604-615 
17 Peterson 1993 s. 47 
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vid enstaka tillfällen.18 Det betydde alltså att SvFF lättade lite på amatörsstadgan men den 

debatt som fanns om proffsfrågan kvarstod.  

   Tanken med dessa amatörbestämmelser var att klubbarna skulle ha samma ekonomiska 

förutsättningar och på så vis tävla mot varandra på lika villkor. Dessutom ansågs det att 

själva spelet av fotboll i sig var en tillräcklig morot eller motivation för att spela, det 

behövdes alltså inga löner, i form av pengar, som motivation. Avgörande för vilket lag 

som lyckades bäst skulle istället vara spelarnas skicklighet tillsammans med tränare samt 

ledare. Den ekonomiska biten finansierades endast utav de publikintäkter klubbarna fick 

i samband med matcherna. Det fanns dessutom ett förbud mot att locka över spelare till 

en annan klubb med exempelvis gåvor eller löften, istället skulle spelarrekryteringen ske 

inom närliggande områden som ansågs acceptabelt rent geografiskt.19 Precis som vi 

tidigare nämnt pågick det under en längre tid en debatt gällande proffsfrågan inom svensk 

fotboll. Bland dem som förespråkade att även Sverige skulle överge 

amatörbestämmelserna och istället professionalisera svensk fotboll var AIK-ledaren 

Birger Nilsson. Redan 1934 menade han på att Sverige borde professionalisera svensk 

fotboll för att komma ikapp engelsmännen. AIK hade nämligen varit på en Englandsturné 

och blivit utspelade av de engelska lagen där det var proffsspelarna som drev utvecklingen 

framåt, enligt Nilsson. Andra var inte lika radikal i debatten gällande proffsfrågan och 

menade till skillnad från Nilsson att det skulle räcka med att ge ut segerpremie till de 

svenska spelarna för få fart på utvecklingen.20 

   Från det att SvFF gjorde en revidering på amatörbestämmelserna 1945 och fram till att 

amatörbestämmelserna upphörde år 1967 pågick det en stor debatt om denna proffsfråga. 

Framför allt hettade debatten till kring år 1950, 1955 och givetvis 1966-67 när till sist 

amatörbestämmelserna skrotades. Debatten som fördes omkring åren 1950 och 1955 

handlade framförallt om spelarexporten till utlandet och då främst Italien. Eftersom inga 

proffsspelare fick spela i landslaget före VM 1958 försvagade detta det svenska 

landslaget, eftersom allt fler spelare valde att flytta utomlands och spela fotboll. Detta 

ledde också till att det svenska landslaget gjorde en del svaga insatser mot internationellt 

motstånd. Omkring 1950 var det därför många som argumenterade för professionell 

fotboll även i Sverige. Detta ledde till att förbundet år 1949 lät tillsätta en kommitté för 

att undersöka möjligheten till att införa professionell fotboll i Sverige. Kommittén kom 

dock fram till att det inte fanns någon förening i Sverige som varken hade resurser för 

                                                 
18 Sund, 1997, s. 173-174 
19 Peterson, 1993 s. 48 
20 Sund, 1997 s. 172 
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halv eller hel professionell fotboll. Dock ansåg de att ersättningarna spelarna fick samt 

pengarna till kost och logi borde höjas. Debatten fortsatte in på 1960-talet och omkring 

åren 1966-67 tog den fart på nytt. Återigen handlade det delvis om landslagets svaga 

insatser mot internationellt motstånd samt spelarflykten från den svenska fotbollsligan, 

Allsvenskan. Dock handlade främst debatten nu om spelarnas sociala och ekonomiska 

villkor. För om Sverige skulle hänga med i den utveckling som fanns i stora delar av 

Europa behövde spelarna träna mer och dessutom få bättre träning. Samtidigt kom de 

kommersiella krafterna in i bilden och var beredda att ge klubbarna reklampengar men 

givetvis krävde de också något i utbyte från klubbarna. Därför krävde de att klubbarna 

skulle kunna lova att de lyckades uppnå vissa resultat samt en viss publik. För att lyckas 

med detta krävdes det nu att klubbarna gjorde kalkyler och för att kunna göra de behövde 

de också veta vilka spelare de hade att tillgå, det vill säga skriva kontrakt med dem och 

på så vis hålla fast spelarna över en bestämd tid. Det fanns fortfarande också ett relativt 

starkt motstånd mot en professionalisering av den svenska fotbollen. Detta motstånd kom 

framförallt från de mindre klubbarna men även bruksklubbarna samt Göteborgs-

klubbarna var kritiska. Kritiken handlade om att alla lagen skulle tävla på samma villkor, 

annars var det orättvist samt att en professionalisering endast skulle gynna de större 

klubbarna i de stora städerna eftersom de hade mer publik. Men i och med att såväl reklam 

och sponsorpengar kom in i bilden ändrades läget.21 

   År 1967 avskaffades amatörbestämmelserna efter att förbundsstyrelsens förslag röstats 

igenom med 216 röster för och 49 röster emot. Beslutet kunde lika gärna skett 16 år 

tidigare nämligen 1951 då debatten kring detta var stor. Anledningen till att beslutet inte 

kom förens 1967 sägs vara en blandning mellan såväl inre som yttre faktorer. De inre 

faktorerna var den bristfälliga kunskapen samt otillgängliga resurser gällande 

infrastrukturen, det vill säga organisation, administration och utbildning. Vidare handlade 

det också om det motstånd som fanns mot en eventuell professionalisering, som vi 

tidigare tagit upp, och det faktum att det fanns en begränsad materiell grund för att 

genomföra en professionalisering i Sverige. När det kommer till de yttre faktorerna 

handlar det om att förstå den parallella utvecklingen inom både fotbollen och 

riksidrottsförbundet.22 

                                                 
21 Sund, 1997, s.180-182 
22 Peterson 1993, s. 61-62 
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   Även om amatörreglerna avlägsnades 1967, så innebar det här inte att yrkesfotbollen 

infördes. Det skulle dröja ända tills 1989 innan Malmö FF, som första svenska lag gick 

över ”till den beryktade professionalismen”.23 

 

 

1.3 Teori 

I vår uppsats använder vi oss utav en analysram som består utav två teorier från två olika 

studier av Tomas Peterson. Teorierna har han själv skapat för att de ska passa den svenska 

historieforskningen av fotboll.24 Tomas Peterson har även varit med att förfina den här 

analysramen tillsammans med Peter Billing och Mats Franzén. 25 Den kommer fungera 

som vår teoretiska utgångspunkt och ser ut på följande sätt: 

 

Fas 1: Modern sport Fas 2: Modern sport Fas 3: Postmodern sport 

Lek Allvar (standardisering) Spektakel (designad 

produkt) 

Folkrörelseförening: 

ideellt arbete 

Företag: lönearbete och 

professionalism 

Samverkande aktörer 

Amatörism: det sportsliga 

resultatets primat 

Professionalism: det eko-

nomiska resultatets primat 

Pengar genom spektakel 

 

Schemat ovanför innebär följande: När Sverige gick ifrån amatörismen så var inte spelet 

någon lek längre. Fotbollsverksamheten gick mer att likna vid ett företag än den tidigare 

renodlade leken som fotbollen tidigare hade varit. Pengar fick en allt större betydelse i 

fotbollen då det blev en större omsättning med fler anställda och så vidare. Här krävdes 

det att även spelarna skulle kunna prestera på en högre nivå än tidigare för att öka 

inkomster i form av publikintäkter, sponsorer och att spelarna ökar i värde som klubbarna 

sedan kan sälja för att öka sina intäkter. I och med det här så blev även spelet utav fotboll 

mer professionaliserat. Spelarna fick löner och de olika verksamheterna satsade mer även 

på tränarsidan för att få ut ett så högt fotbollskapital av spelarna som möjligt samt en mer 

utvecklad spelidé.26 

                                                 
23 Andersson, 2002, s.602 
24 Peterson, 1989, s.13-31 & 1993, s.39-45 
25 Billing, Franzén & Peterson, 1999, s.23 
26 Billing, Franzén & Peterson, 1999, s.20 
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   De olika faserna är en fråga om tid, där den första fasen är innan amatörbestämmelserna 

togs bort. Det var här de olika klubbarna som spelarna hämtades ur bildades sig en 

klubbidentitet som än idag finns kvar inom de olika föreningarna och även det svenska 

landslaget. Den identitet som bildades låg till grund för hur de olika verksamheterna 

skulle klara av att hantera professionaliseringsprocessen. Det är samhället runt omkring 

som påverkade de olika föreningarna och således också landslaget. Här gäller inte bara 

de faktorerna som fanns inom landet utan även de faktorer som fanns i utlandet. Dessa 

faktorer är de ekonomiska, politiska (så som FIFA, SvFF, statliga och kommunala m.m.) 

och de olika organisationerna inom de olika verksamheterna.27 

   Runt 1990-talet så gick det även se en tredje fas ta form. Fotboll har alltid speglat av 

sig på de samhällsmodeller som vi levt i. Under 1980-talet började den svenska modellen 

hamna i en kris och när den här krisen tog vid så hamnade även den svenska fotbollen i 

kris. I och med den här krisen så var det något nytt som tog vid. Författarna liknar det här 

vid fordismens övergång till postfordism, där av har fas 3 fått sitt namn: postmodern sport. 

Författarna beskriver övergången från fordism till postfordism genom att ett nytt 

produktionssätt skapades, nya varor samt konsumtionsvanorna förändrades. Istället för 

att varorna skulle massproduceras, hamnade nu fokus på att produkten skulle vara mer 

utvecklad och unik. Detta handlar helt enkelt om ett nytt produktionssätt. Ett satsande på 

kvalitet före kvantitet tar form. Ett samarbete mellan olika aktörer blev viktigare där olika 

företags varumärken fick synas och göra reklam för sig själva. Fas 3 beskrivs kort och 

gott som ett ”spektakel”. Spektaklet syftar till att ha ett stort varumärke som hjälper till 

att locka folk, i det här fallet åskådare. Det är inte längre enbart fotbollen som säljs som 

en underhållning, även de växande supporterskarorna används för att öka försäljning utav 

souvenirer och därmed öka intäkterna. Även att matcher börjar sändas på TV gör att de 

olika organisationerna kan dra in en ännu större inkomst via Tv-rättigheter. Via TV går 

det även att öka inkomsterna ifrån sponsorerna som når ut i allt högre grad.28 

   Den tredje fasen innebär både nya möjligheter men även stora risker. Det blir en ökad 

möjlighet för de olika organisationerna att dra in pengar och på så viss få en stabil 

ekonomi med de ökande lönerna. Kraven blir då högre på de olika organisationerna. 

Tidigare gick det att lägga fokus på spelet. Här fanns ekonomin och organisationen som 

medel för att lyckas med de sportsliga framgångarna. Nu krävs det betydligt mer, det 

gäller att skapa ett helhetskoncept. Fotbollen är inte längre det enda som ligger i fokus. 

                                                 
27 Billing, Franzén & Peterson, 1999, s.20 
28 Billing, Franzén & Peterson, 1999, s.20-22 
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Det gäller även större krav på samarbete mellan både supportrar och sponsorer. Det 

medför en större risk att de ansvariga för de olika organisationerna tappar kontrollen när 

ett sådant samarbete skapas, t.ex. att en tränare tvingas avgå efter påtryckningar ifrån 

supportrar, eller att en sponsor tvingar ett lag att spela en spelare för att det är vinstgivande 

för sponsorn. De enormt mycket större summorna som kom med den tredje fasen skapar 

en stor osäkerhet.29 

   De olika faserna fungerar på så vis att den första fasen alltid finns kvar inom fotbollen. 

Allvaret ersätter på så vis aldrig leken och spektaklet aldrig allvaret. Däremot i fas 3 så 

blir spektaklet viktigare än allvaret även om allvaret fortfarande är en viktig del av 

fotbollen. I schemat berörs även spelet, föreningen och det samhälle som påverkas runt 

omkring.30 

 

1.4 Metod och material 
I följande avsnitt kommer vi att presentera vårt material, hur vi har använt oss utav det, 

vilka avgränsningar som gjorts samt vilken metod vi använt oss av för att bearbeta vårt 

material. 

 

1.4.1 Material 

Materialet vi kommer att använda oss av är tidskrifter i form av Idrottsbladet, Svensk 

fotbollstidning, Goal och Offside. Det här materialet använder vi för att se hur den rådande 

synen var på amatörismen, professionaliseringsprocessen och professionalismen samt 

vilken syn som framkommer gällande de olika landslagen. Idrottsbladet har vi använt för 

att titta på åren 1958 och 1974. 1958 bestod Idrottsbladet utav ca 150 utgåvor per år, där 

varje utgåva bestod utav 10-15 sidor. 1974 kom tidningen istället ut en gång i veckan med 

25-30 sidor per nummer. Svensk fotbollstidning kom ut för första gången 1973 och 

sträcker sig över såväl VM 1974 och VM 1994. Svensk fotbollstidning bestod av 10 

utgåvor både 1974 och 1994, där varje tidning bestod utav ca 60 sidor. Sedan har vi även 

valt att titta på två lite nyare tidningar, nämligen Goal och Offside. Dessa tidningar 

använde vi för att se på diskussionerna kring EM-kvalet 2015 såg ut i tidningar. Tidningen 

Goal kom även ut redan år 1994, vilket innebär att den täcker in såväl VM 1994 som EM-

kvalet 2015. Goal bestod utav 10 nummer både 1994 och 2015 med ett sidantal på ca 60 

sidor på nummer. Offside gavs 2015 ut vid 6 tillfällen och hade ett sidantal på ca 150 

sidor. I de olika tidskrifterna har vi gått igenom sida för sida och plockat ut alla artiklar 

                                                 
29 Billing, Franzén & Peterson, 1999, s.22f 
30 Billing, Franzén & Peterson, 1999, s.23f 
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som har berört det svenska landslaget, professionalismen och de olika 

världsmästerskapen samt kvalet till EM 2016. Vi har sedan skalat av det ytterligare och 

plockat bort de artiklarna som inte har varit relevanta för våra frågeställningar. 

Idrottsbladet bildades 1910 och var länge under 1900-talet den mest dominerande 

sporttidningen. Under 2000-talet har Offside (2000) varit den mest ambitiösa 

sporttidningen31 Samarbetet mellan fotbollsförbundet och sportjournalisterna var under 

en period väldigt nära, vilket bland annat resulterade i att de gav ut publikationen 

Svenskfotbollstidning.32 När Goal bildades 1994 låg ett stort fokus på det svenska 

landslaget, men med tiden har Goal fått ett allt mer internationellt fokus. Då det är svenska 

journalister som ger sin syn på professionalismen så finns fortfarande den svenska synen 

på professionalismen närvarande. Idrottsbladet har studerats under 

 

1.4.2 Metod 
 

Vi har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys av de tidskrifter vi undersökt. Det betyder 

att vi har gjort en totalundersökning av de utvalda tidskrifterna. Det intressanta för vår 

del har varit att leta efter det som är kopplat till våra frågeställningar om hur synen på 

professionalismen kontra amatörismen skrevs fram samt vilken syn på de olika svenska 

landslagen som framkom i tidskrifterna. Det vill säga att det som skrevs om fotbollsspelet 

i sig och de olika lagens taktiker samt resultat har inte tagits med, om detta inte direkt 

kunnat kopplas till våra frågeställningar.  

Vårt material har använts för att få en bild av vilken syn gällande professionalismen samt 

de olika landslagen som rådde under de olika åren/mästerskapen. Syftet är alltså inte att 

jämföra de olika tidskrifternas syn i sig, utan istället få en samlad bild av alla tidskrifter 

för respektive år/mästerskap där vår studie bygger på att jämföra skillnader och likheter 

mellan de utvalda åren (1958, 1974, 1994, 2015).  

Genom att vi varit medvetna om tidskrifternas begränsningar och därifrån ställt våra 

frågor så har våra förhoppningar varit att källorna ska ge oss en bild utav hur åsikter om 

professionaliseringsprocessen presenterats för den breda massan samt vilken syn som 

presenterats gällande de olika landslagen.33 

 

                                                 
31 Hedin, Östen. Sporttidsskrift. Nationalencyklopedin. 2016. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sporttidskrift (hämtad 2016-02-05) 
32 Sund, 2015, s.17 
33 Holme & Krohn Solvang, 1997, s.125-126 
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1.4.3 Avgränsningar 

De avgränsningar vi har valt att göra till det här arbetet är först och främst att fokusera på 

hur professionaliseringen och synen på de olika svenska landslagen såg ut under de valda 

mästerskapen och kvalet. Dessa är som tidigare nämnt VM -58, 74, och -94 och EM-

kvalet 2015. Vi anser att det är en lagom avgränsning med ett mellanrum på cirka tjugo 

år då professionaliseringsprocessen är en process som förändrar sig i en långsam takt. 

Dessutom är tjugo år också en lagom avgränsning gällande synen på de olika landslagen. 

Detta eftersom lagen då har hunnit förändras, både när det handlar om spelare och tränare. 

Det betyder att dessa valda landslag är olika lag med olika tränare, vilket gör att synen på 

laget kan variera betydligt mer än vad fallet hade varit om vi valt landslag med mindre 

mellanrum. När det kommer till tidskrifterna i vårt material har vi valt att följa vad som 

har skrivits under samma period som mästerskapen/kvalet, det vill säga att vi har valt att 

titta på åren 1958, 1974, 1994 och 2015. Här har vi också valt att ha två tidskrifter till 

varje år, förutom 1958, då utbudet av tillgängliga sporttidningar inte var lika bra. I vårt 

urval utav källmaterialet har vi utgått ifrån tidigare forskning och vilka tidskrifter de har 

använt sig utav. Sedan har vi anpassat de olika källmaterialen efter de undersökta 

tidsperioderna. En tidning som många andra forskare i svensk fotbollshistoria har använt 

sig utav är Nordiskt idrottslif. Då tidningen upphörde 1920 så är den inte relevant i vår 

studie. Vidare finns det även en hel del internationella fotboll-/idrottspublikationer i form 

av t.ex. Soccer & Society, FourFourTwo och The Technician m.m. Dessa tidskrifter är 

inte heller relevanta för vår studie då den behandlar just internationell fotboll medan vårt 

syfte med studien är att främst undersöka den svenska professionalismen och de svenska 

landslagen. I de senare tidskrifterna vi använder oss utav behandlas den professionella 

synen till en viss del, då den svenska professionalismen har blivit mer internationell än 

tidigare, då den nästan enbart var nationell. Offside (2015) och Goal (2015) behandlar 

den internationella professionalismen i en tillräcklig skala för att det ska bli 

tillfredställande för vår studie. 1988 då idrottsbladet enbart började skriva om motorsport, 

så är det dags- och kvällstidningarna som har tagit över inom sportjournalistiken. Det har 

härifrån bildats specialtidningar för bl.a. fotboll så som Goal och Offside.34 Vi har valt 

dessa tidskrifter då det hade blivit ett alldeles för stort arbete att gå igenom dags- och 

kvällstidningars sportsidor/sportbilagor. 

  

                                                 
34 Hedin, Östen. Sporttidsskrift. Nationalencyklopedin. 2016. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sporttidskrift (hämtad 2016-02-05) 
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer vi att ge en kortare beskrivning av de olika landslagen under 

de undersökta åren. Vi kommer att gå igenom hur respektive landslag presterat i de olika 

mästerskapen/kvalet för att på så vis ge en tydligare bild till resultatdelen.  

 

2.1 Det svenska herrfotbollslandslagets historia 
Den första landskampen för det svenska herrfotbollslandslaget spelades mot Norge år 

1908. Sverige drog det längsta strået och vann med klara 11-3. Efter första landskampen 

1908 har det svenska fotbollslandslaget lyckats ta sig till 25 stycken mästerskap (OS, VM, 

EM). Sverige har deltagit i 11 stycken Världsmästerskap, 9 stycken OS-turneringar och 

5 stycken Europamästerskap. Historiskt sett har de framgångsrikaste mästerskapen varit; 

OS 1924 (Brons),OS 1948 (Guld), OS 1952 (Brons), VM 1950 (Silver),VM 1958 (Silver) 

och VM 1994 (Brons).35 36 

   De mästerskap vi har valt att titta närmare på är VM 1958, VM 1974, VM 1994 samt 

EM 2016 eller rättare sagt kvalet dit. Här nedan följer därför en närmare beskrivning av 

dessa mästerskap, hur det gick för Sverige, framträdande spelare och även en del om vad 

som kännetecknade landslaget under varje specifikt mästerskap (spelsystem, tränare osv.) 

 

2.1.1 VM 1958 

Världsmästerskapet i fotboll 1958 spelades i Sverige och det svenska fotbollslandslaget 

lyckades med bedriften att gå hela vägen till final. I finalen blev dock Brasilien för svåra 

för Sverige och Brasilien kunde stå som segrare efter att ha vunnit finalen med 5-2 (2-

1).37 

   Under VM 1958 var det George Raynor som var tränare för det svenska landslaget. 

Raynor var förbundskapten för Sverige under hela 4 stycken mästerskap, närmare 

bestämt, OS 1948, VM 1950, OS 1952 och VM 1958.  Inför hans första mästerskap som 

förbundskapten (OS 1948) presenterade han 18 stycken punkter, vilka sammanfattade 

Raynors fotbollsfilosofi. Dessa punkter handlade både om taktiska bitar men även om hur 

du som spelare ska uppträda på planen mot såväl medspelare, motspelare och 

                                                 
35 Fogis, Milstolpar i svensk fotbollshistoria, http://fogis.se/om-svff/ar-for-ar/milstolpar/ (2012-02-04) 
36 Aftonbladet, Beviset: Sämsta landslaget någonsin, 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/robertlaul/article20049609.ab (Hämtat 2016-02-04) 
37 Svenska fotbollsförbundet, VM-slutspelen 1930-. http://svenskfotboll.se/landslag/herrar/tidigare-ar/vm-

slutspelen/ (Hämtat 2016-01-05) 

http://fogis.se/om-svff/ar-for-ar/milstolpar/
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/robertlaul/article20049609.ab
http://svenskfotboll.se/landslag/herrar/tidigare-ar/vm-slutspelen/
http://svenskfotboll.se/landslag/herrar/tidigare-ar/vm-slutspelen/
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funktionärer. Här nedan presenteras de punkter som berör själva spelet och den taktiska 

biten:38 

1. Var koncentrerad under hela matchen. Rör dig när du har spelat bollen, försök 

skapa nya situationer och var beredd att delta. 

2. Gör snabb omställning vid såväl offensiv som defensiv.  

3. Sök din position - befinn dig inte i passningsskugga.  

4. Utveckla konsten att ropa på en passning, gör det intelligent, korrekt och vid rätt 

tillfälle.  

5. Täck upp vid motståndarens frisparkar, hörnor och insparkar, etcetera. Inom 

fotbollen kan man inte säga: det är inte mitt jobb.  

6. Lär dig att låta bollen göra jobbet: låt din placeringsförmåga spara energi.  

7. Bli inte slav under systemet. Risker måste tas, men omdömesförmåga och sunt 

förnuft hjälper till att besluta när de skall tas.39 

   När det kommer till vilket spelsystem som Raynor använde sig utav så utvecklade han 

inte något nytt utan byggde istället vidare på det som redan fanns. Raynor förespråkade 

en direktfotboll där utgångspunkten var en uppställning som utgick från en backlinje 

bestående av 3 stycken spelare samt 3 stycken anfallare. Dessutom gillade även Raynor 

idén om att spela med en släpande anfallare, vilket han också införde i det svenska 

landslaget.40 

 

2.1.2 VM 1974 

1974 års världsmästerskap spelades i Tyskland, eller rättare sagt Västtyskland. Med 

tränaren Georg “Åby” Ericson i spetsen lyckades Sverige spela till sig en 5:e plats, vilket 

sågs som en stor framgång för svensk fotboll efter en del mindre lyckade mästerskap 

sedan silvret 1958. Resultatet för Sverige blev 2 stycken matcher som slutade oavgjort, 2 

stycken förluster och 2 stycken vinster. De oavgjorda matcherna slutade 0-0 där 

motståndet var Holland respektive Bulgarien.  Sedan besegrades Uruguay med 3-0 innan 

både Polen (0-1) och Västtyskland (2-4) blev för svåra för svenskarna. Dock lyckades 

“Åby” Ericsons mannar också besegra Jugoslavien med 2-1, vilket som sagt räckte till en 

imponerande 5:e plats.41 

                                                 
38 Sund, 2015, s.84f 
39 Sund, 2015, s.84f 
40 Sund, 2015, s.86 
41 Sund, 1997, s.190-192 
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   I samband med VM 1974 sammanställde förbundets utbildningskommitté en analys av 

mästerskapet. Denna analys gjordes för att på sikt förbättra den svenska fotbollen och att 

titta på världens bästa fotbollsnationer när de var samlade under ett VM sågs som ett bra 

tillfälle att lära av de bästa. Kommittén bestod av 15 man och det sattes upp ett 

analysschema med 5 stycken punkter gällande vad de skulle titta på. Dessa 5 punkter var 

följande:42 

1. Spelsystem och spelmönster 

2. Samarbete mellan lagdelarna 

3. Hörnor, frisparkar, inkast 

4. Individuella insatser (spelare) 

5. Slutomdöme (om det studerade laget)  

 

Resultatet blev att alla lag i turneringen på något sätt spelade enligt systemet 1-3-3-3. Att 

spela med en libero var något som verkligen slog igenom. Vidare ansåg de också att 

målvaktens roll hade stor betydelse, en bra målvakt skulle vara dirigerande, lugn och 

säker. Han skulle gärna sätta igång spelet genom att kasta ut bollen. Försvarsmässigt hade 

framförallt ytterbackarnas roll förändrats, de skulle ha en god närkampsförmåga och 

dessutom gärna ha förmågan och viljan att delta mer i anfallsspelet. Gällande 

mittfältsspelet ansåg man nu att det inte längre räckte att endast spela med en dominant 

spelare där. Istället bör mittfältet bestå av flera duktiga spelare på mittfältet och exempel 

på detta från turneringen var Hoeness och Overrath i Västtyska laget men även Bo 

Larsson och Ove Grahn i det svenska landslaget. Dessutom skulle nu mittfältet bryta 

bollen högre upp i banan och vara mer flexibla. Även forwardspelet hade förändrats. En 

duktig forward var nu tvungen att ha förmågan slita sig loss från markering och bli mer 

kreativa. Utbildningskommittén underströk också att en viktig egenskap för en 

forwardsspelare var att ha en förmåga och vilja att ta egna initiativ för att på så vis kunna 

skapa målchanser. Sammanfattningsvis kom de fram till att fotbollen hade blivit mer total. 

Begreppet totalfotboll växte fram och det kännetecknas bland annat av platsväxlingar, 

djupled och crosspassningar samt överlappslöpningar. Det Holländska landslaget med 

Johan Cruyff i spetsen stod i bräschen för denna typ fotboll.43 

 

                                                 
42 Sund, 1997, s.192 

43 Sund, 1997, s.190ff 
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2.1.3 VM 1994 

“När vi gräver guld i USA” var Sveriges VM-låt för 1994 års världsmästerskap i USA. 

Dock räckte det inte hela vägen fram till guld, men när mästerskapet summerades hade 

det svenska landslaget med Tommy Svensson som förbundskapten lyckats spela till sig 

ett VM-brons. VM-bronset var en enorm framgång för det svenska landslaget och svensk 

fotboll. Det resulterade bland annat att VM-laget från 94 belönades med Bragdguldet.44 

   Tommy Svensson ville inte enbart använda sig utav ett visst spelsystem utan istället 

utifrån det spelarmaterial som fanns att tillgå forma ett system för att utnyttja sitt material 

optimalt. Dessutom var Svensson väldigt noga med spelarnas kost och vätskeintag, vilket 

bland annat gjorde att vattenflaskan fick stort genombrott under Svensson tid som 

förbundskapten.45 

   Sedan tidigare var det svenska landslaget redan kända för en stark defensiv och 

lagsamverkan. I VM 1994 spelade också Sverige med en relativt strikt 4-4-2 formation 

med press och understöd. Alla spelare hade dessutom specifika roller med tillhörande 

uppgifter som gjorde att alla visste vad de skulle göra ute på planen. Detta mästerskap 

blev dock inte Sverige ihågkomna för enbart sina starka defensiv utan de lyckades 

överraska positivt även offensivt. Sverige utnyttjade sina målchanser och 

målproduktionen ökade. I 4-4-2 systemet spelade Martin Dahlin och Kenneth Andersson 

på topp och var ständigt målfarliga, på högerkanten fick Tomas Brolin en skräddarsydd 

roll där hans snabbhet och kreativt ledde hela vägen till en plats i världslaget. På 

innermittfältet spelade Jonas Thern och Stefan Schwarz en oerhört viktig roll för laget.46 

 

2.1.4 EM-kval till EM 2016 

 

Under kvalet till EM 2016 i Frankrike har Erik Hamrén varit förbundskapten och lett det 

svenska landslaget. Erik Hamrén tillträdde som förbundskapten år 2009 då han ersatte 

Lars Lagerbäck. Fotbollsmässigt har Hamrén försökt att införa en mer teknisk och 

offensiv fotboll jämfört med vad Lagerbäck gjorde under sin tid. Hamréns sätt att vilja 

spela fotboll, vilket han försökte införa i landslaget, bygger på en 4-3-3 uppställning med 

ett snabbt passningsspel samt mer bollinnehav. Det lyckades Hamrén inget vidare med, 

möjligen beroende på att det spelarmaterial som fanns att tillgå inte passade in, eller 

klarade av det systemet.47 

                                                 
44 Sund, 1997, s.213-215 
45 Sund, 2015, s.222 
46 Sund, 1997, s.213-216 
47 Sund, 2015, s.246 
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   I EM-kvalet slutade Sverige på en 3:e plats i gruppen bakom Österrike och Ryssland. 

3:e platsen räckte dock till en playoffplats, vilket betydde ett avgörande dubbelmöte mot 

en annan nation om en plats i EM 2016 i Frankrike.48 

   Sverige lottades mot Danmark i playoff och ett dubbelmöte väntande lagen emellan. 

Det första mötet spelades på Sveriges nationalarena, Friends Arena, den 14 november 

2015. Sedan en tid tillbaka hade Hamrén övergett idén att spela ett 4-3-3 system och 

Sverige ställde nu istället upp med ett mer rationellt 4-4-2 system med storstjärnan och 

tillika lagkapten Zlatan Ibrahimovic på en av anfallspositionerna. Matchen slutade med 

svenskseger efter att först yttermittfältaren Emil Forsberg gjort 1-0 följt av Zlatan 

Ibrahimovic utökade ledningen till 2-0. I slutet av matchen lyckades dock danskarna 

genom Nicolai Jörgensen göra det så viktiga bortamålet och reducera till 2-1.49 

   Returmötet spelades sedan på Parken i Köpenhamn den 17 november 2015. Även i 

denna match ställde Sverige upp med en 4-4-2 uppställning. Likt första mötet mellan 

lagen så tog även denna gång Sverige ledningen med 2-0. Detta efter två mål av 

lagkaptenen Zlatan Ibrahimovic. I och med borta målsregeln behövde nu Danmark göra 

hela 4 mål för att ta sig vidare. Detta lyckades de inte med även om det blev en del nerv 

i slutskedet av matchen då danskarna både lyckades göra 2-1 och sedan också 2-2. Sverige 

höll dock undan och tog sig därmed vidare till EM 2016 i Frankrike efter att ha besegrat 

Danmark med sammanlagt 4-3.50  

                                                 
48 Sveriges radio. Tabell Sveriges EM-kvalgrupp (h). 2015. 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2835&grupp=20787&artikel=5974155 (Hämtat 

2016-01-06) 
49 Svenska dagbladet. Svensk seger mot Danmark med 2-1. 2015. http://www.svd.se/sa-startar-sverige-

mot-danmark (Hämtat 2016-01-06) 
50 Aftonbladet. Sverige klart för EM efter Zlatans magi. 2015. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/landslagsfotboll/emkvalet/article21782805.ab (Hämtat 

2016-01-06) 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2835&grupp=20787&artikel=5974155
http://www.svd.se/sa-startar-sverige-mot-danmark
http://www.svd.se/sa-startar-sverige-mot-danmark
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/landslagsfotboll/emkvalet/article21782805.ab
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3 Resultat 

Vi har valt att presentera vårt resultat utifrån våra frågeställningar. Vi kommer börja med 

att presentera synen på de olika svenska landslagen utifrån ett kronologiskt perspektiv. 

Därefter presenteras synen på professionalismen även det utifrån ett kronologiskt 

perspektiv. 

 

3.1 Synen på fotbollslandslaget 

3.1.1 Synen på fotbollslandslaget 1958 

Inför VM 1958 spelade det svenska fotbollslandslaget en del träningsmatcher för att spela 

ihop laget inför mästerskapet. Framför allt handlade det om att spela in de svenska 

proffsspelarna i laget. Bland annat mötte Sverige det italienska laget Inter på deras 

hemmaplan, San Siro. Dock lyckades inte proffsen imponera i matchen och det var 

snarare de svenska div II spelarna, i form av t.ex. Gunnar Gren och Agne Simonsson som 

fick bäst betyg. Hoppet om proffsspelarna fanns dock fortfarande kvar även om de flesta 

av dem behövde höja sig ett par nivåer för att Sverige skulle lyckas i VM. Exempelvis 

skrevs det att Nacka Skoglund var en lyxlirarare som inte såg ut att ha konditionen som 

krävs för en hel match och föll följaktligen ur matchbilden vid flertalet tillfällen, något 

som inte är acceptabelt på landslagsnivå. Vidare var Kurre Hamrins insats också en 

besvikelse. Även om hans förmåga inte ifrågasattes bör landslaget hitta en speciell roll åt 

honom inför VM, en roll där han kan få spela sitt spel, och inte underordna sig laget. 

Matchen slutade förövrigt 3-3.51 Samtidigt fick Sveriges tränare George Raynor kritik 

efter matchen och proffsspelarna försvarades till viss del. Det skrevs om att Raynor höll 

på med omoderna irrläror och hans “tvångströja”: 

 

“Proffsen har vant sig vid en annan stil och ett annat spelsätt - det var inte lätt för 

dem att växla spår helt plötsligt. Det är inte lätt för universitetsstuderande att åka 

tillbaka i små skolan och dra på sig den raynorska tvångsuniformen - i taktiskt 

hänseende. Sedan är det en annan sak att verkliga hyperienomen - som våra italienare 

påstås vara - bör kunna utan svårighet anpassa sig i en ny miljö… I sämsta fall skall 

de (rent individuellt) visa den omskrivna klassen…”52 
 

   Träningsmatcherna för det svenska landslaget fortsatte och inför matchen mot 

Göteborgs-Alliansen den 29 maj skrevs följande om det svenska laget: “Landslagets 

medelålder är 29 år - en idealisk lagålder, som egentligen innehåller allting d.v.s. manligt 

                                                 
51 IB, N:o 34, 1958, s.8 
52 IB, N:o 34, 1958, s.9 
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kraft, mognad och beslutsamhet, inslipad teknik, utvecklat taktiskt sinne, god rutin etc. 

etc.”53 Även om “gubbarna” höll den klass som behövdes för landslagsspel var 

utvecklingen mot att färre ungdomar tog en plats oroväckande: 

 

Vår fotbollsungdom bör skämmas - när de ser 36 åringar kämpa som tigrar för en 

“plats i solen”. Ynglingar som Bebben och Fölet borde ha spolat planen med 

gubbarna om de haft den rätta viljan. (Kunskapen är ej att glömma) Och vad hände? 

Den rätta viljan fanns hos Fölets motståndare Sven Axbom 32 år och med en 

fantastisk glöd, som för några veckor sedan satte igång men en hård bantningskur. 

Resultatet blev fem kilos nedpressning och det betydde att han var lika snabb som 

Fölet när de två möttes på Stadion i fredags.54 

 

Vidare var det främst tre spelare som lyckades imponera på såväl pressen som publiken 

under matchen på Stadion. Dessa herrar var “artisten” Nacka Skoglund, “den troskyldige” 

Kurre Hamrin samt “Aristokraten” Nisse Liedholm. Om det väcktes en del tvivel på 

Nacka Skoglund och Kurre Hamrin under Intermatchen var det lite mer muntra miner 

nu.55 

  Den 29 Maj mötte det svenska landslaget Göteborgsalliansen på Ullevi i Göteborg. 

Rubriken som löd på IB:s framsida dagen efter var “Kraftlösa men artistiska proffs 

räddade oavgjort” Insatsen beskrivs på följande sätt: 

 

Finsmakarna och experterna plockade omedelbart fram sina känsliga lornjetter och 

undersökte pärlan [...] med en guldsmeds noggrannhet. Och mycket riktigt: pärlan 

var äkta, glänsande och värdefull - ett sådant intryck fick man i varje fall efter den 

första undersökningen. En annan var redan färdig att bjuda miljoner för det vackra 

“pärlhalsbandet”. [...] Men rutinundersökningen i andra halvlek gav ett annat besked. 

Pärlan var förstås inte falsk - men den vägde för lätt, den var ömtålig och skör. Man 

tog ned lornjetten, drog upp ögonbrynen och utbrast: Akta så ni inte tappar den!56 

 

   Inför VM 1958 var det utbildningskommittén(UK)  som var ansvariga för uttagningarna 

till landslaget. Tränaren Raynor hade alltså inget att göra med det. Genrepet inför VM 

skedde mot division V laget Gustavsberg och den laguttagning som 

utbildningskommittén presenterade väckte stor debatt: 

 

Nej nu börjar man bli orolig. Det såg ut som om UK - och Raynor - hade litet linjer 

i sin uppläggning av laget i höstas och vintras. Men de linjerna tycks man ha 

övergivit - utan att följa några andra. De senare A-lagen har varit utan perfekt balans, 

utan minutiös avvägning av spelartyper som passar ihop med varandra. Frågan proffs 

eller inte-proffs har besvarats med jaså. Alla vill vi Sveriges bästa i den här VM-

turneringen. Och nu börjar vi bli litet rädda. Man behöver inte se med förstoringsglas 

                                                 
53 IB, N:o 57, 1958, s.9 
54 IB, N:o 57, 1958, s.9 
55 IB, N:o 57, 1958, s.9 
56 IB, N:o 58, 1958, s.1 
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på VM-laget in-spe för att upptäcka enskilda individer och blockbildningar i laget 

som inte verkar världsklass.57 

Dessutom ansågs det vara en ohållbar situation för tränaren Raynor eftersom han ständigt 

fick finna sig i att anpassa sig till nya formationer och inte få arbeta med samma spelare, 

som läget var visste han knappt vilka spelare han hade att arbeta med.58 Men tränare 

Raynor skulle senare komma att hyllas för sin förmåga att få ihop laget genom att bli 

kallad för ”Trollkarlen”.59 När Sverige sedan gick hela vägen till final, något som nästan 

bara Raynor hade trott på innan mästerskapet, så “fick alla som tvivlat krypa till korset”.60 

   Med bara några få dagar kvar till VM-premiären 1958 fortsatte kritiken mot 

utbildningskommittén. Exempelvis skrevs det i IB om hur det skulle låtit om kommittén 

tvingats bikta sig inför den svenska allmänheten: 

 

Och nu när bara några få dagar återstår den 6:e VM-turneringen i fotboll har vi 

varken en medelmåttig eller samspelt hemmaelva (sammansatt av amatörer). Inte 

heller en lyckad blandning av proffs och amatörer! Ja vi har sannerligen inte kunnat 

åstadkomma mycket på fyra år. Visserligen hoppas vi på ett under - på en blixtsnabb 

förändring under den korta Lillsveds-vistelsen. Ja, vi vet att Rom inte byggdes på 

åtta dar. Vi vet att ni tvivlar. Det är svårt att tro att ett arbete som man inte kunde 

utföra på fyra år skall gå nu på några få dagar. Men ändå…61 

 

Kritiken mot utbildningskommittén fortsatte och det skrevs bland annat att om Sverige 

mot all förmodan lyckas vinna VM är det inte UK:s förtjänst. Istället presenterades fyra 

andra skäl till ett svensk VM-guld: 1) tur 2) otroligt kämpa-humör, som blåser bort allt 

motstånd, 3) ett lyckat taktiskt schackdrag, 4) individuell skicklighet hos 6 eller 7 stjärnor 

som “odlats” i Södra Europa.62 

   I och med att Sverige hade vunnit den första matchen mot México så kunde IB börja 

konstatera att det svenska fotbollslandslaget höll på att bli ett landslag.63 Med vinsten mot 

Ungern och ett säkrat avancemang till en kvartsfinal, gick det att konstatera att “Sverige 

har blivit ett LAG”.64 

   Efter att det Svenska landslaget hade kvalificerat sig för VM semifinalen var hela 

Sverige i extas över sitt landslag. När laget anlände till Göteborg inför matchen mot 

Västtyskland hade Göteborgs invånare samlat sig vid både tågstationen och flygplatsen 

                                                 
57 IB, N:o 59, 1958, s.8 
58 IB, N:o 59, 1958, s.8 
59 IB, N:o 69, 1958, s.6 
60 IB, N:o 70, 1958, s.1 
61 IB, N:o 59, 1958, s.9 
62 IB, N:o 9, 1958, s.9 
63 IB, N:o 62, 1958, s.6 
64 IB, N:o 65, 1958, s.8 
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för att möta sina hjältar. Det var ett lag som man ansåg var ännu bättre än laget som hade 

vunnit OS guld 1948.65 

 

3.1.2 Synen på fotbollslandslaget 1974 

I VM 1974 i Västtyskland lottades Sverige in i grupp 3 tillsammans med Uruguay, 

Holland och Bulgarien. Trots att det svenska landslaget vid den här tiden sågs som ett av 

Sveriges bästa landslag någonsin fanns ett orosmoment att de inte skulle nå en kvartsfinal: 

 
Sverige då? Ja, vi har ett av våra bästa landslag någonsin och vi har en skicklig 

ledning men jag har ändå en känsla av att Sverige inte går till kvartsfinal. Försvaret 

är bra och kedjan mycket farlig men om mittfältet har jag mina dubier. 

Mittfältsspelarna är duktiga på att försvara sig men kan de ta grepp om en match och 

föra spelet. Tyvärr - jag tvivlar, och tror därför att Bulgarien och Holland går vidare, 

men som sagt det är en öppen grupp. Jag hyser inget tvivel om att Sverige kommer 

sköta sig bra och vi kan mycket väl ta både två och tre poäng.66 
 

   Ute i övriga Europa var synen på det svenska landslaget bra. Det vittnade bland annat 

en sammanställning av Europas 33 fotbollsnationer gjord av den franska tidningen France 

Football. Sverige hamnade nämligen tvåa på listan efter Italienmycket tack vare att 

Sverige lyckades med bedriften att slå Brasilien på deras europaturné. IB själva gjorde 

också en sammanställning och där hamnande Sverige på en fjärde plats bland Europas 

fotbollsnationer. Dessutom sågs Sverige som ett hot i den kommande VM-turneringen i 

flertalet internationell press.67 

   Även hemma i Sverige var synen på svenskfotboll bra och framför allt i förhållande till 

landets förutsättningar: 

 

Man har förvånats över hur Sverige trots klimatiska handikapp, ett ringa 

befolkningsunderlag och trots att vi inte bedriver yrkesmässig fotboll i landet ändå 

har kunnat öva upp en sådan hög standard på vår fotboll - även efter internationella 

mått mätt.68 

 

   Uppladdningen inför VM-slutspelet i Västtyskland började med träningsläger i Italien 

under vintern. Landslaget fick då klara sig utan några stora stjärnor som exempelvis Ralf 

Edström, Roland Sandberg och Benno Magnusson med flera. Med andra ord var det 

snarare det svenska B-laget som deltog i träningslägret och spelade träningsmatcher mot 

italienska proffslag. Att dessa spelare skulle kunna prestera på topp var otänkbart i och 

                                                 
65 IB, N:o 69, 1958, s.6 
66 IB, N:o 3, 1974, s.9 
67 IB, N:o 3, 1974, s.11 
68 SFT, N:o 1, 1974, s.20 
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med att de var helt matchotränade. Detta var dock något som de italienska motståndarna 

inte tog hänsyn till: 

 

Det är helt orimligt att begära, att svenska fotbollsspelare mitt i vintern totalt 

matchotränade skall vara i nivå med italienska proffs, dessa må sedan höra hemma i 

div. I eller II. Det gick väl an, om motståndarna också tog de svensk-italienska 

mötena som en betydelselös vänskapsmatch, men Sveriges landslag står högt i kurs 

året runt, och det är naturligt att både lagledarna och de aktiva i de italienska lagen 

jobbar litet extra för att fästa en sådan skalp vid sitt bälte.69 
 

   Gunnar Nordahl, som var skribent på Idrottsbladet, skrev ett inlägg om hur den svenska 

fotbollsligan hemma i Sverige inte var så långt bakom proffsligorna ute i Europa. Han 

menade på att proffsligorna som rullade i TV höjdes till skyarna samtidigt som det för de 

mesta klagades på fotbollsligan hemma i Sverige:  

 

Vi har ganska säkert en tendens här hemma att kritisera våra egna hårt, samtidigt 

som vi höjer all den proffsfotboll till skyarna som TV serverar oss i bildrutorna. Den 

svenska fotbollen håller otvivelaktigt en hög klass något som bl.a. framgår av den 

stora efterfrågan från utlandet på våra bästa spelare, och det faktum, att landslaget 

gång efter gång slår sig fram till slutspelet i VM. Vi skulle inte behöva hämta alla 

nya idéer utifrån utan vara kapabla att skapa något på egen hand.70 

 

   Precis innan VM spelade Sverige träningsmatch mot såväl Danmark som Schweiz. Mot 

Danmark blev det seger med 2-0 på bortaplan och spelade sedan lika med Schweiz. Efter 

dessa matcher var den svenska allmänheten inte speciellt imponerad och optimismen 

inför VM sjönk en aning. Det ansåg IB snarare vara bra eftersom då skulle eventuella 

bakslag inte bli lika kännbara samtidigt som glädjen över framgångarna blir större.71 

   Att Sverige lyckades ta sig till VM 1974 var egentligen ingen överraskning. IB 

sammanställde nämligen en maraton- respektive placeringstabell över alla VM-

mästerskap. I maratontabellen hamnande Sverige på en 9:e plats och i placeringstabellen 

på en hedrande 5:e plats. Precis som rubriken i IB lät: “Sverige en stormakt i VM-

sammanhang”.72 

   Efter 0-0 premiären mot Bulgarien. Så gick IB in och påpekade att “det måste 

understrykas att det verkligen inte är någon skam om de blågula försvinner på det här 

stadiet”, och syftar till den första av två gruppspelsomgångar. Att Sverige skulle få det 

svårt att gå vidare från första gruppen var det fler än svensk media som tippade. De 

Västtyska experterna tippade även dem samma sak.73 Men väl efter att det Svenska 

                                                 
69 IB, N:o 11, 1974, s.6 
70 IB, N:o 20, 1974, s.3 
71 IB, N:o 24, 1974, s.7 
72 IB, N:o 24, 1974 s.8 
73 IB, N:o 25, 1974, s.9 



  
 

24 

fotbollslandslaget hade spelat 0-0 även mot stornationen Holland och 3-0 mot Uruguay, 

vilket innebar att Sverige var vidare till den andra gruppspelsomgången, så kunde IB 

konstatera “att den svenska äran var räddad”.74 Landslaget hade bjudit på en väldigt tråkig 

fotboll i de fem första halvlekarna, där samtliga hade slutat 0-0, men i den sjätte och sista 

halvleken vände det tråkiga spelet till en väldigt underhållande fotboll med tre svenska 

mål på 45 minuter. IB anser att det har att göra med den lagmoralen som fanns i 

landslaget, samt att det infann sig en spelglädje i laget efter det förlösande 1-0 målet. Det 

gick nu att konstatera att det svenska landslaget som varit borträknat så många gånger nu 

“dykt upp som gubben i lådan” och placerat sig bland de åtta bästa i världen.75 

Förbundskaptenen Ericson blev efter avancemanget hyllad hemma i Sverige: “Men vår 

förbundskapten förtjänar verkligen ett stort fång rosor för det arbete han har lagt ner”. 

Spelarna får även beröm för att vara ett väldigt trevlig gäng, något som förmodligen har 

speglat av sig från landslagets ledare. Det är den “goda moralen” som är Ericsons 

“segervapen”.76  

   Samtidigt pratades det också om ett negativt tänkande som drabbat fotbollen så väl i 

ligaspel och internationellt. Det negativa tänkandet handlade om att lagen inte fokuserade 

på att göra mål offensivt utan istället fokuserade på att inte släppa in något mål defensivt. 

Ett tänkande som också Sverige tog efter: 

 
I Sverige togs denna defensiva spelstil raskt efter, inte sällan med bra resultat i 

landskampsstatistiken men med en utarmning av spelet i dess helhet som fått 

mängder av fotbollsälskare att vända matcharenorna ryggen. Nu är det defensiva, det 

negativa, så djupt inrotat, att den gamla friska satsen, ett anfall är bästa försvar har 

överförts till kuriosa avdelningen.77 

 

   Inför sista matchen mot Jugoslavien i VM 1974 kunde Gunnar Nordahl på IB konstatera 

att oavsett hur den matchen slutade hade Sverige gjort ett bra mästerskap. Det svenska 

landslaget hade visat att de kunnat mäta sig med de allra bästa, även om det exempelvis 

blev förlust med 4-2 mot Västtyskland. VM mästerskapet 1974 ledde till att svensk fotboll 

blev erkänd på fotbollsmarknaden.78 Sverige var i och med förlusten mot Västtyskland 

borta från chansen att avancera till medaljmatch. Det fanns en viss bitterhet över att det 

inte hade blivit en vinst mot Polen som IB menar att Sverige hade förtjänat. Men i 

                                                 
74 IB, N:o 26, 1974, s.3 
75 IB, N:o 26, 1974, s.2 
76 IB, N:o 26, 1974, s.5 
77 IB, N:o 11, 1974, s.6 
78 IB, N:o 27, 1974, s.3 
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efterhand var det inget att gräma sig över utan IB var nöjda med att Sverige hade visat sin 

“världsklass” i VM-slutspelet 1974.79 

   Efter VM 1974 i Västtyskland skrevs det hemma i Sverige om hur mästerskapet hade 

blivit ett genombrott för svenskfotboll och det handlade inte bara om att Sverige lyckades 

spela till sig en femte plats: 

 

Men viktigare än själva framgången är ändå någonting annat, nämligen att Sverige 

för första gången talat och sett fotboll med samma uppskattning och entusiasm som 

det brukar göra om ishockey. 1958, då vi blev silvermedaljörer, hade TV ännu inte 

riktigt slagit igenom.80 

 

 
3.1.3 Synen på fotbollslandslaget 1994  

Inför VM slutspelet 1994 jämförde Goal de nordiska länderna och menade att de nordiska 

landslagen är lag som “Jobbar hårt utan boll”. Danmark använder sig utav starka dribblare 

och en väldigt hård press på sina motståndare medan Norge är mer inställda på att spela 

kontringsfotboll. Sverige använder sig istället av ett spel mitt emellan det danska och 

norska: 

 

Sverige spelar på ett sätt som kombinerar den norska och den danska spelstilen. De 

varierar sin stenhårda press med snabba kontringar. Samtidigt har man en annan typ 

av ytterspelare än Norge. Anders Limpar är den genialiske dribblaren som inte 

platsar i mitten, eftersom trion i mitten är sammansatt på ett sätt som inte favoriserar 

Limpar. Men med löpstarke Klas Ingesson kan man variera. Ingesson kan springa 

ovanligt länge under en match. Dessutom är han långt bättre tekniskt än han verkar. 

Sverige kan på briljant sätt variera sitt spel, från svag till stark press, från snabb 

kontringsfotboll till att behålla bollen inom laget. Sett från den synpunkten är det 

logiskt att säga att Sverige idag har Nordens bästa landslag.81 

 

Lars-Erik Öberg skrev i Svensk fotbollstidning om sin syn på Sveriges chanser inför VM. 

Han trodde på en svensk andra plats i gruppen efter Brasilien och att Sverige både vinner 

mot Ryssland och Kamerun. Han menade på att Sverige hade ett bra lag lett av en mycket 

skicklig förbundskapten, Tommy Svensson.82 

   Förhoppningarna inför VM 1994 var höga och så här skrevs det i Svensk fotbollstidning 

om Sveriges chanser innan VM-slutspelet: 

 

För svensk del kan det bli precis hur roligt som helst. Risken för att åka ut för 

bakslag, som de i Italien 1990, är liten. Vi har ett väldigt bra landslag. Sverige har 

under den senaste tvåårsperioden gått framåt oerhört och vi tillhör idag - det är ingen 

överdrift - en av de mest fruktade fotbollsnationerna. I världen! Vår höga moral, vår 

fina organisation, vår allt bättre teknik och respekten för spelare som Thern, Brolin 

                                                 
79 IB, N:o 27, 1974, s.6 
80 SFT, N:o 5, 1974, s. 21 
81 Goal, N:o 1, 1994, s.10 
82 SFT, N:o 2, 1994, s.6 
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och Dahlin gör att vi kan klara oss väl i det förestående VM-slutspelet i USA. Det 

finns faktiskt inga gränser för hur långt vi kan gå…83 

 

Även Goal visade en stor tro på sitt svenska landslag, samtidigt som de hade höga krav: 
 

Sverige [...] bör förbereda sig på en lång vistelse i USA. Allt sämre än en 

kvartsfinalplats är en missräkning. Med utgångspunkt i vad vi presterat och vad vi är 

i stånd till att prestera, kan vi utan att blinka ta med svenskarna i en grupp om 5-6 lag 

so kan vinna VM. Om marginalerna fortsätter att vara på vår sida, väl att märka.84 

 

Förhoppningarna att det här mästerskapet skulle hamna i historieböckerna som ett av de 

tre stora verkar ha varit självklart innan mästerskapet: 

Ett bra EM på hemmaplan för två år sedan gav besked om att blågult kan vara på väg mot sitt 

bästa VM på länge, närmare bestämt på 20 år. Insatsen 1974 glöms inte så lätt Klassiska matcher 

[...] med några av de bästa spelare vi någonsin fått fram, står som Nordens bästa VM-insats sedan 

1958. 85 

   Tre stycken nyckelpersoner inför VM 1994 var enligt Lars-Erik Öberg, skribent på 

Svenskfotbolls tidning, Martin Dahlin, Thomas Ravelli och förbundskaptenen Tommy 

Svensson. Så här skrev han om de två förstnämnda: 

 

En Martin Dahlin i VM-kvalform är nödvändig. Han är den spelare som jag beundrar 

mest i det svenska laget, en matchvinnare av världsklass som dessutom besitter en 

fantastisk förmåga att göra någonting matnyttigt av varje boll. Han har en makalös 

förmåga att täcka bollen och ett bra huvudspel. Det gör ont att spela mot Martin 

Dahlin, men han får även ta emot mycket stryk. Men det räcker inte med Martin i 

toppform. Thomas Ravelli måste göra sin bästa turnering någonsin för att vi ska 

lyckas. Han gör sina tabbar ibland och det har man inte råd med i sådana här 

sammanhang. Samtidigt vet vi att han är en extrem tävlingsmänniska som oftast 

växer med uppgiften.86 

 

Sveriges chanser i det stundade VM-slutspelet ansågs som sagt vara beroende av Martin 

Dahlins prestationer samtidigt som Dahlin också var beroende av att Sverige nådde upp 

till den nivån de kunde: 

 

Om Sverige blir så bra som vi tror, kommer Dahlin att kunna glädja sig av flera 

anledningar i USA. Det är få förunnat att ha så kreativa spelare bakom sig som 

Dahlin har. Därför gör han också mål oftare än vad ensamma forwardars på topp 

brukar göra. Sverige spelar i en ganska svår grupp i USA, men är bra nog att kunna 

lyckas. Och det hänger mycket på Dahlin. Spelar han så bra som han gjort det senaste 

året, går det bra för Sverige. Och spelar Sverige som vi kan går det bra för Dahlin.87 

 

                                                 
83 SFT, N:o 2, 1994, s.52 
84 Goal, N:o 1, 1994, s.10 
85 Goal, N:o 1, 1994, s.56 
86 SFT, N:o 5, 1994, s.5 
87 Goal, N:o 2, 1994, s.3 
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Att Öberg skrev med Tommy Svensson som den tredje nyckelpersonen skrev han följande 

om: 

 

Tommy Svensson som den tredje nyckelpersonen kanske låter märkligt, men för 

hans del gäller det inte bara att ha bra lirare utan också att lyckas med 

laguppställningen, de taktiska dragen, göra rätt byten i rätt tid och samtidigt ha litet 

matjord i fickorna.88 

 

Dessutom ansåg han att det svenska landslaget hade blivit flexiblare. Att de kunde göra 

ändringar i sitt spel beroende på motstånd och om någonting inte fungerade så som de 

ville. Detta var en trygghet som Öberg pratade om inför mästerskapet.89 

   Angående Tommy Svensson var han en väldigt omtyckt förbundskapten för det svenska 

fotbollslandslaget, vilket också bekräftades av de svenska spelarna, bland annat av Jonas 

Thern: “Han är bra på att organisera och han slarvar inte med någonting, vad det än är. 

Det är mycket positiva egenskaper”.90 Jesper Blomqvist fortsatte: “Som Tommy är, så 

ska en tränare vara. Han har distans till oss spelare, men är ändå en i gänget”.91 

Lagkaptenen Jonas Thern och hans mittfälts kollega Stefan Schwarz pekas även som 

väldigt viktiga kuggar i landslaget. Tillsammans med de Svenska backarna, Klas Ingesson 

och Anders Limpar tror de på stora svenska framgångar under VM spelet. De visar även 

en oro över sistnämnde Limpar och hans spel i Engelska Arsenal: 

 

Det är tråkigt att se hur Arsenals suveränt bäste fotbollsspelare ständigt blir petad av 

lagets manager. Men Arsenal måste väl tänka på sitt rykte och se till att de är så 

“boring” de verkligen är. Och “boring” är Limpar aldrig! Stick därifrån, Anders! 

FORT!92 

 

Förutom de redan nämnda var det fler svenska spelare det skrevs om inför VM 1994. 

Stefan Schwarz fick inte samma rubriker som exempelvis Martin Dahlin, Tomas Brolin 

eller Tomas Ravelli men det rådde inget tvivel om att han sågs som en av det svenska 

landslagets viktigaste spelare inför VM 1994: 

 

Den moderne fotbollsspelaren bör vara i besittning av många olika egenskaper. 

Egenskaper som hos spelare från tidigare år ytterst sällan förekom i en och samma 

kropp. Dagens spelare ska vara fysiskt robust, ha stor löpkapacitet, kunna tänka 

snabbt och riktigt, ha god teknik, skjuta bra och kunna inordna sig i diverse 

spelsystem. Omöjligt för en och samma man? Inte för Stefan Schwarz.93 

                                                 
88 SFT, N:o 5, 1994, s.5 
89 SFT, N:o 5, 1994, s.5 
90 SFT, N:o 6, 1994, s.20 
91 SFT, N:o 6, 1994, s.20 
92 Goal, N:o 5, 1994, s.56f 
93 Goal, N:o 4, 1994, s. 14 
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Stefan Schwarz var också mycket uppskattad av de svenska spelarna i landslaget. Även 

om han som sagt inte fick de största rubrikerna utåt sett fanns det ingen tvekan om att 

Schwarz var oerhört viktig för Sveriges landslags under den här tiden: 

 

Stefan Schwarz nämns ofta som nummer tre av våra svenska innermittfältare, men 

frågar du de blågula spelarna om vem som anses som viktigast, kommer du bli 

överraskad av svaren. Stefan Schwarz betydelse för laget är helt enkelt ovärderlig.94 

 

I artikeln Bättre än på länge lyfts en hel del spelare fram. så som Brolin som ansågs vara: 

 

En av Sveriges viktigaste spelare oavsett var Tommy Svensson placerar honom i 

laget [...] Det svenska spelet handlar om en tillknäppt, defensiv uppbyggnad med hårt 

arbete över hela linjen, med ett varierande och snabbt anfallsspel. Tomas Brolin är 

en av nyckelspelarna i den uppläggningen.95 

 

Tomas Brolin var den spelaren som hade fått mest beröm efter VM 1994 då Brolin och 

“Jürgen Klinsmann [...] tillhörde båda VM:s bästa individuella spelare, och Brolin var 

samtidigt oerhört värdefull för sitt lag på vägen mot bronsmedaljerna.”96 Även Thomas 

Ravelli blev hyllad även om han “först skälldes [...] ut inför TV-tittarna och gavs skulden 

för att Sverige “bara” klarade 2-2 i öppningsmatchen mot Kamerun”. Ravelli skulle efter 

den här matchen bara växa och bli uttagen som reservmålvakt i VM:s All Star Team. 

Andra i det svenska landslaget som uppmärksammades och som också hade hamnat i All 

Star Teamet var tränaren Tommy Svensson och lagets stjärna Tomas Brolin. Vidare 

uppmärksammades även Martin Dahlin och Kennet Andersson och deras insatser ansågs 

öka deras värde. “Dahlin kanske var turneringens mest dominerande anfallsspelare i 

inledningsrundan. Då flerdubblade han sitt värde på den internationella klubbmarknaden, 

precis som Kennet Andersson”.97 

    Synen på Sveriges fotbollslandslag och förhoppningarna inför VM 1994 var höga och 

förväntansfulla. När sedan mästerskapet var färdigspelat hade inte det svenska laget gjort 

någon besviken: 

 

Det var dagar som vände upp och ned på Sverige. Som fick oss fotbollsmänniskor 

att sväva som på moln och nästan alla andra att engagera sig utöver det vanliga. (...) 

Och ett blågult landslag, besjälat av jävlarannama, fullproppat av vilja och moral och 

med en sagolik organisation, en makalös fräckhet och flera färgstarka 

matchvinnartyper som tog oss ända till semifinal. Vi vann brons, men det kändes 

som guld!98 

                                                 
94 Goal, N:o.4, 1994. s.18 
95 Goal, N:o.1, 1994, s.56 
96 Goal, N:o.5, 1994, s.2 
97 Goal, N:o5, 1994. s.13f 
98 SFT, N:o 7, 1994, s.5 
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Vidare beskrevs Sverige av Svensk fotbollstidning som ett av VM:s bästa lag: 

 

Med alla friska och disponibla var Sverige ett av VM:s allra bästa lag - utan att vara 

beroende av en enskild spelares dagsform. Ett bra bevis för detta är att Sverige hade 

tre av de nio bästa poängplockarna i VM (mål + assist). Kennet A blev trea, Brolin 

åtta och Dahlin nia - inget annat lag hade mer än en spelare bland de nio bästa. 

Sverige var ett LAG - och det räckte mycket långt.99 

 

Tomas Brolin var med och skrev i Svenskfotbolls tidning som medarbetade och i sin 

krönika efter VM-slutspelet skrev han bland annat följande: 

VM-brons. Trea i världen. Jag vet inte om jag riktigt hunnit smälta eller fatta det än, 

det som vi uträttade där borta i USA. Utan tvekan går det här utanpå allting annat 

som jag varit med om tidigare i fotbollssammanhang. Och mottagandet som vi fick 

när vi kom tillbaka till Sverige. Jisses! Det var enormt!! Rena karnevalen. Som om 

man befunnit sig i Italien, Spanien eller Brasilien. Hyllningarna efteråt visade 

verkligen vad vår framgång inte bara betydde och betyder för fotbollen i stort, utan 

vilken otroligt intresse det finns bland svenska folket för landslaget.100 

 

3.1.4 Synen på fotbollslandslaget 2015 

Offside menar att fotbollsspelare inte är folkkära på samma sätt längre som de som 

spelade fotboll i landslaget före millennieskiftet. Förut var det inte ovanligt att en enskild 

spelare kunde vinna Svenska Dagbladets bragdguld. Artikeln syftar på Zlatan och hans 

popularitet. Zlatan har vunnit “Radiosportens popularitetstävling Jerringpriset” vid ett 

tillfälle. Men offside menar på att han inte är lika folkkär som tidigare då Ibrahimovic har 

många kritiker, samtidigt som de ställer frågan: “Man får fråga sig vad som är roligast: 

att gillas av alla eller att dyrkas av en del”.101 Det finns t.ex. personer som vägrar använda 

sig utav frimärket med Ibrahimovic avbild när de skickar ett vykort.102 När “Sveriges 

mest idoliserade fotbollsskribent”, Erik Niva, får frågan: “När föddes företeelsen att hålla 

på en spelare före en klubb?” så svarar han: “Med Zlatan. Jag tror att detta fenomen är 

tydligare i Sverige än i något annat land i världen. Zlatan är också så intimt förknippad 

med Sveriges omställning från kollektivistisk till individualistiskt samhälle”.103 Att 

Zlatan Ibrahimovic betyder oerhört mycket för det svenska fotbollslandslaget råder det 

inget tvivel om. Anders Bengtsson skrev i Offside efter Sveriges seger mot Danmark i 

kvalet till EM 2015 att det svenska A-landslaget är mer Zlatans lag än Erik Hamréns: 

                                                 
99 SFT Tränar Nytt, N:o 3, 1994, s.3 
100 SFT, N:o 7 , 1994, s.76 
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När han samlade sina beundrande lagkamrater för att hand i hand springa ner mot de 

tillresta svenska fansen blev det också kristallklart: Erik Hamréns landslag är 

egentligen Zlatan Ibrahimovics landslag. Det är inget Hamrén vill erkänna och det 

är bra - hade han gjort det hade han både underminerat sin egen roll och samtidigt 

rövbombat övriga spelare i truppen - men innerst inne vet han att utan sin lagkapten 

hade han inte varit förbundskapten när 2015 blir 2016.104 

 

   I en intervju med Patrik Andersson, en av VM hjältarna från 1994, så berättar Andersson 

bland annat om sitt intresse om att komma in och jobba med att utveckla den svenska 

fotbollen, och vad som behöver förändras med det svenska landslaget: 

 

Det krävs någon som sätter ut en riktning för landslaget, en långsiktig plan som 

utvärderas med jämna mellanrum. Har man nått målen? Bra, då kör vi vidare. Har vi 

inte nått målen? Nähä, då måste vi agera. Den kulturen tycker inte jag finns idag. I 

grund och botten handlar våra A-landslag om en enda sak - att vinna. Och vi vinner 

inte så mycket längre. [...] Finns det någon plan för hur vi ska vinna oftare? [...] Hur 

ser Erik Hamréns uppdrag ut? Hittills har han presterat… godkänt? Men hur ser hans 

plan ut för att prestera mer än godkänt? Han måste utmanas, precis som de runt 

omkring honom måste utmanas.105 

 

   Under 2015 fick svensk media ett nytt hopp för det svenska landslaget. Det hade inget 

att göra med det svenska A-landslaget, det var istället det svenska U21-landslaget som 

tände hoppet. Erik Niva sa följande efter att U21-landslaget hade kvalificerat sig till U21-

EM i Tjeckien 2015: “Har vi nu unga spelare med så här mycket talang och så här stora 

blågula hjärtan - då kommer det nog kunna bli okej för Sverige även på andra sidan av 

det stora Z:at”.106 När U21-landslaget väl lyckades vinna U21-EM beskrev Olof Lundh 

de Svenska U21- “ungdomarna som “nyskapande” och “sexiga” i motsats till de trötta 

“terränglöpare som springer i A-landslagets tröjor”. Offside menar även att U21-

landslaget 2015, och det U21-landslag som kom till semifinal i U21-EM 2009, gav 

känslor som “glädje och entusiasm på ett sätt som inget A-landslag gjort sedan 1994”. 

Med framgången i U21-landslaget så har nytt hopp om A-landslaget väckts, då U21 

framgångar historiskt sett har lett till framgångar något år senare, med undantag för U21-

landslagen 2004 och 2009. Efter att U21-tränaren Håkan Ericson (son till Georg “Åby” 

Ericson, förbundskaptenen från 1974 tränare) beslutade efter ett krismöte att U21-

landslaget skulle sluta spela individualistisk och börja spela efter en gemensam idé i ett 

lagarbete kom framgångarna.107 U21-spelaren Oscar Lewicki, som senare skulle komma 
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att vara en av startspelarna när Sverige vann playoff matcherna mot Danmark, håller med 

det som Ericson pekar på och säger följande: “Vi kommer aldrig att bli ett Spanien. Vi 

har inte 80 miljoner människor att välja och vraka mellan, som Tyskland. Vi måste se på 

det vi är bra på, organiserat försvarsspel. Det måste till ett ny tänk”.108 Efter att U21-

landslaget hade vunnit U21-EM så får Lewicki frågan om den “svenska fotbollen hittade 

sin själ igen” med det nygamla tänket med “det kollektiva, det disciplinerade, det 

organiserade” spelet som U21-landslaget hade använt sig utav. Lewicki kan inget annat 

än att hålla med om att det var exakt som hade hänt.109 Det är ett lag som gång efter gång 

jämförs med det laget som vann VM brons 1994.110 Det råder dock en skepsis kring A-

landslagets framtid. Offside ställer sig frågan hur de ska klara av att komma in i ett 

landslag med en helt annan struktur. en struktur “där det finns en Zlatan Ibrahimovic 

överst i en hierarkiskt ordnad flock”, en övergång från Ericsons “lågmälda, noggranna” 

ledning till Hamréns “lynniga ledning”, och hur ska landslaget använda sig av U21-

landslagets “gammaltänk” när A-landslaget har siktat på “nytänket”?111 Faktum är också 

att det svenska landslaget blivit till åren: 

 

När elva svenska spelare sprang ut på Friends den 8 september för den avgörande 

EM-kvalmatchen mot Österrike var deras medelålder 29,9 år. Fyra spelare var äldre 

än 33 år, endast fyra spelare var yngre än 30. Ingen bör stirra sig blind på en statistisk 

siffra som 29,9, men det är svårt att blunda för hur det ålderstigna landslaget 

uppträdde i 1-4- förlusten. Även om det var uddlöst och krampaktigt offensivt, var 

prestationen defensivt än mer talande för hur Hamréns sex år som förbundskapten 

utvecklats.112 

 

Offside anklagar Hamrén för att han aldrig “hittat ett stabilt fundament att stå på”. Ett 

lagbygge börjar nerifrån och uppåt och den enda röda tråden som går att hitta i Hamréns 

försvar är målvakten Andreas Isaksson. Under Hamréns sex år som förbundskapten har 

han använt sig utav 23 mittbackar i 24 olika konstellationer. Hamrén anklagas av Offside 

för att laborera med olika spelare och formationer, istället för att bygga upp ett fungerande 

spel.113 

 

3.2 Synen på professionalismen 
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3.2.1 Synen på professionalismen 1958 

Inför VM 1958 debatterades det om de svenska proffsspelarnas eventuella deltagande i 

mästerskapet. Tidigare hade proffsspelarna inte fått delta, även om det då också hade 

bedrivits en debatt kring det beslutet. Den 4 januari 1958 åkte VM-generalen Bergérus 

med den före detta IFK Norrköping tränaren, Lajos Cezeisler ner till Italien för att 

förhandla med de italienska klubbarna om de svenska proffsspelarnas deltagande i VM.114 

Gunnar Nordahl träffade på två stycken italienska journalister på sin hemresa från Genoa 

och dessa menade på att de svenska Italienproffsen givetvis skulle få delta i VM-

mästerskapet: 

 

Under hemresan från Genoa hade jag sällskap med bl.a. de utsända medarbetarna 

från tidningarna Corriere della Sera och Paese. Dessa två erfarna sportjournalister 

ansåg det alldeles självklart, att de italienska klubbarna, ifall de får 

försäkringsgarantier, skall ge svenskarna liksom andra utlänningar som önskar rätt 

att spela för sitt fädernesland. Båda gick för övrigt ett steg längre. Det har ju alltid 

sagts, att Sverige inte skulle få använda sina italienska proffs, ifall lottningen under 

VM skulle ställa Sverige och Italien emot varandra. På svenskt ledarhåll tycks man 

också accepterat den synpunkten, men de båda italienska tidningsmännen var av rakt 

motsatt åsikt:  

- Sport är sport, poängterade båda. Svenska spelare blir väl inte italienare bara för att 

de spelar fotboll i Italien. Vad skulle det vara för ära för Italien att vinna VM - om 

man nu gör det djärva tankeexperimentet - ifall detta skulle ske över bl.a. ett svenskt 

lag, som försvagats på grund av ett påbud från italienskt håll?115 

 

Nu blev det emellertid så att det Italienska fotbollslandslaget misslyckades med att 

kvalificera sig till VM-slutspelet i Sverige 1958. Att Sverige nu skulle få möta Italien i 

VM-slutspelet var omöjligt. Bergérus kunde således åka till Italien och återvända hem till 

Sverige med sex stycken proffskontrakt till det stundande VM-slutspelet. Dock väckte 

detta inte bara glädje utan det fanns också en oro över huruvida proffsen skulle vara till 

nytta för Sverige eller inte.116 Dessa eventuella försäkringar för spelarna som skulle delta 

i mästerskapet handlade främst om proffsspelarna. Holger Bergérus förstod att 

försäkringar också borde vara aktuellt för spelarna som spelar i den svenska ligan men 

påpekade samtidigt att så länge som spelarna inte står under något kontrakt finns det 

ingenting att göra. Skulle de Allsvenska spelarna skriva kontrakt med sina klubbar blir 

det en annan fråga, eftersom det då krävs ett godkännande från klubbarnas sida att låta 

spelarna spela i landslaget.117 
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   Under hösten 1957 togs beslutet att Sverige skulle använda sig utav 6 stycken 

proffsspelare i VM 1958, ett beslut som inte direkt gladde de svenska spelarna som ännu 

inte hade blivit proffs. Bland annat uttryckte sig Sven-Erik Westerberg så här: “Jag vet 

att stämningen i Ystads-lägret sjönk flera grader, när det kom besked under höstens 

träning att sex man skulle få sin chans”.118 Även om proffsen välkomnades av pressen, 

förbundet och för det mesta också allmänheten, fanns det alltså tvivel från exempelvis 

spelarhåll. Dessutom kunde också allmänheten vara kritisk till de svenska Italien proffsen 

som nu blivit uttagna till VM-slutspelet: 

 

Förstår inte varför dom skriver upp våra svenska spelare så ohyggligt där nere. Det 

måste vara för att dom inte har några bra egna produkter. Jag har sett Selmosson, 

“Nacka” och Lindskog, berättade en skåning som ringde mig igår. De var inte ett 

dugg bättre än här hemma. Snarare tvärtom. Ändå fick man läsa hur vidunderligt bra 

de var.”119 

 

Det fanns även de som ansåg att pressen gick alldeles för hårt åt proffsspelarna och 

menade att det fanns ett “proffshat” och främst mot de italienska proffsen i den svenska 

pressen. I en insändare till IB menar skribenten att det borde vara självklart att de bästa 

spelarna ska få representera det svenska landslaget. Proffsen bör även respekteras för sin 

skicklighet som fotbollsspelare på samma sätt som konstnärer och musiker uppskattas. 

Insändaren pekar samtidigt på att Sverige inte kommer ha en chans i VM utan sina 

proffsspelare då de inte alls har imponerat.120 Insändaren är främst riktad mot IB:s 

anställda Wolf och Imi som är de två mest frekventa skribenterna kring VM 1958 och 

proffsdiskussionerna. Imi menar att han byggt sina texter på analyser och 

tankeexperiment och att en analys aldrig har att göra med hat.121 Wolf går istället ut och 

ber om ursäkt utifall han hade förnärmat någon och menar på att det inte har varit en 

förföljelsekampanj utan att hans “skriverier har helt enkelt varit att skapa en motvikt emot 

alla de artiklar. som bara bollat med “italienare” och ideligen publicerat lag med 6 stycken 

“legionärer”.122 Ett ytterligare exempel på att skapa en motvikt mot proffsen i IB, har varit 

att Idrottsbladet har en årlig omröstning där de placerar ut den bästa svenska startelvan. 

Här godkänns inga röster på proffsspelarna.123 
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   Innan VM spelet på hemmaplan fördes det livliga debatter mellan olika tidningar om 

proffsens vara eller inte vara, där IB ständigt är medverkande: 

 

Vad hade svenska folket sagt, om förbundet struntat i proffsen?! Har “jönserierna”, 

som Expressen talar om, skadat hemmafronten? Vi tror tvärtom att de gjort stor nytta. 

Var så säker på, att pojkarna “här hemma” sporrats i sin träning av den “italienska 

konkurrensen”.124 

 

Ett annat svar som riktar sig mot Sydsvenskan lyder: 

 

Låt oss vara fräcka nog att fråga: vilken press var det egentligen, som från början 

målade hin på väggen och förklarade, att Sverige inte skulle ha en chans i VM om vi 

inte tog med så många proffsspelare som möjligt, vilken press var det som satte allt 

sitt hopp till förmedlaren Lajos Czeizler, han som nu beskylls för att vara 

“businessman”, för att blott vilja skaffa sig “ekonomisk fördel av sin 

anskaffningsverksamhet av yrkeslirare till den blå gula VM-truppen”, att strö 

“underliga uttalande kring sig”??? Nu sedan man gjort allt för att frambesvärja en 

“proffspsykos” passar det tydligen alldeles utmärkt att dra sig från ansvaret, och 

skylla det på UK.125 

Det här var en artikel som Czeizler blev irriterad över. Han var noggrann med att med att 

poängtera att han inte har gjort vad han gjort för någon ekonomisk kompensation för sitt 

arbete: 

Det jag har gjort, det har jag gjort uteslutande för två personers skull, Holger 

Bergérus och “Nalle” Halldén. För dessa två skulle jag göra vad som helst. Det här 

har varit ett ringa arbete för mig och jag är glad åt att som erkänsla för det ha blivit 

inbjuden till VM av förbundet. Det är belöning nog att den sak man trott på och 

arbetat för lyckats.126 

 

   I en stor intervju med Italien proffset Jan Aronsson så berättas det att Aronsson endast 

arbetar med att spela fotboll fem timmar i veckan för att sedan göra som han själv behagar. 

I intervjun skrivs det att både Aronsson och Gunnar Nordahl har tankarna att på att röra 

sig hemåt från Italien.127
 Pengarna gick dock före spelet i VM för de italienska proffsen, 

då proffsspelaren Kalle Palmér “är precis som de andra svenskproffsen, en handelsvara 

som de italienska köpmännen i lädertrillarbranschen paketerar och försäljer efter eget 

behag”.128 Spelarna tvingas att ta sig en funderare om den förlorade inkomsten är värd ett 

deltagande i VM-slutspelet. Bengt Lindskog hade redan förlorats “i dragkampen 
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pengarna - VM” då hans klubblag Udinese har meddelat att det kommer bli för svårt att i 

liga spelet utan deras “innerstrateg”. IB menar att den verkliga anledningen är “att 

Lindskog efter ligaslutet [...] ska säljas till Inter för kanske miljonen. Att det gällde att 

leverera en tip-top-vara”.129 Under VM spelet skriver IB om hur icke-proffsen inte är vana 

vid “dagdrivarlivet” mellan matchdagarna på samma sätt som proffsen är som enbart 

lever för fotbollen och inte jobbar morgon till kväll.130 I Wales matchen valde den svenska 

lagledningen att vila proffsspelarna till kvartsfinalen. Något som inte imponerade på IB, 

“Man byter inte ostraffat bort Stor Talang i form av Hamrin, Gren och Simonsson mot 

direkta medmåttor”.131 Efter den här matchen hade IB:s skribent Wolf åkt ut till 

landslagets samling för att be om ursäkt till lagbasen för det svenska landslaget “Nalle” 

Halldén: “Jag är glad att jag hade fel, Nalle. Det var roligt att det lyckats så bra med 

proffsen i blågult nu till VM. Jag är helt övertygad om att vi inte klarat oss så långt som 

nu utan dem”.132 

   Inför VM-semifinalen uttryckte sig media oroligt för det nya fenomenet, Tv:n. På 

frågan vad som är orsaken till de dåliga publiksiffrorna så svarar IB skribenten Wolf: 

“televisionen , utan tvekan”. Orsaken till att televisionen drar ner publiksnittet på 10000-

15000 per match har att göra med att folk vill slippa bilköer, samt kostnaden på 50-100 

kronor som det kunde kosta om hela familjen skulle gå på en match, “Det blir mindre 

besvärligt och billigare att stanna hemma”. Televisionens framtid i Svensk fotboll kändes 

osäker, “Aldrig mera teve från fotbollen, det blir förvisso de allsvenska 

fotbollsklubbarnas motto i fortsättningen. Om nu inte televisionen åtager sig att betala 

rejält. Och inte småpotatis som nu”.133 

 

3.2.2 Synen på professionalismen 1974 

År 1974 fanns det många fördelar att vara med i ett VM-mästerskap. Förutom det 

sportsliga och att det betydde mycket för fotbollsintresset hemma i Sverige fanns det 

också ekonomiska fördelar. Utdelningen varierade givetvis beroende på hur långt ett 

landslag lyckades avancera men bara genom att kvalificera sig till slutspelet i 

Västtyskland gav ca en miljon svenska kronor.134 
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   Pengarna började bli en viktig faktor för proffsligorna ute i Europa men IB tycktes också 

se ett problem för proffsfotbollen. Problemet handlade om att alla ville ha pengar och att 

proffsfotbollen på så vis grävde sin egen grav: 

 

Något är på tok! Nice, liksom Marseille ramstarkt på pappret! - lyckades i Cupen få 

1-1 i sista minuten mot ursvaga Cannes. [...] Många frågar sig om inte hrr [sic!] 

bollspelare har på tok för mycket betalt för vad de gör för laget och för publiken. 

Cupen brukar vara en god måttstock i fotboll. Hur kan storstaden Paris enda lag 

elimineras av ett av de enklare lagen i div 2, trots att tränaren dagen innan deklarerat 

att “vi räknar med att gå långt i Cupen för att få pengar till nya spelarköp”! Trots att 

Paris FC årligen får 1.200.000 i anslag av Staden!135 

 

   Publiken började svika fotbollen hemma i Sverige men Gunnar Nordahl på IB menade 

på att det kunde bli ändring på det under 1974, där Sveriges prestationer i VM skulle bli 

avgörande för publikintresset för sporten: 

 

Förutsättningar finns att återerövra förlorad mark men riskerna för fortsatt kräftgång 

existerar fortfarande. Skulle våra duktiga landslagsspelare misslyckas i den 

järnhårda konkurrensen i VM, blir detta ett bakslag som för lång tid kommer att 

inverka menligt på publikintresset för sporten. Vårsäsongen kommer säkert räddas 

publikt sett tack vare förhoppningar inför VM, men resten av året kan bli 

bekymmersamt, om det går sämre än väntat i VM. Och detta “sämre än väntat” 

behöver inte vara detsamma som våra aktiva skött sig särskilt dåligt, därför att 

allmänhetens pretentioner har under årens lopp skruvats omåttligt i höjden.136 

 

   Publikfrågan var något som återkom och debatterades en hel del om i IB under år 1974. 

Chefredaktören för tidningen, Åke Jönsson, skrev en ledare om de bekymmer 

svenskfotboll hade gällande publikfrågan och vad som behövdes göra för att folk skulle 

vilja gå på fotboll i framtiden (År 2000). Jönsson menade på att en stor del av problemet 

låg ute i skolorna. Fotbollen hade fått stenhård konkurrens av andra sporter som 

presenterades ute i skolorna och lockade på så vis över potentiella framtida 

fotbollsspelare/åskådare till andra sporter:  

 

Tyvärr är det en sak, som inte Svenska Fotbollsförbundet har insett. Men andra 

förbund har insett. Det är ett faktum, som gör svensk fotbolls framtid så mörk. Medan 

basketbollarna och pingisracketen slår sig allt längre in i de svenska skolorna står 

fotbollen bara och tittar på. Jag har själv på nära håll följt hur trettio skolungdomar 

förvandlats till hängivna basketanhängare av en enda anledning. 

Basketbollförbundets mellanstadieturnering, som sväller ut år efter år. Sporten har 

spridit sig som en löpeld i de svenska skolorna och fotbollen trängs alltmer åt sidan. 

När skall det gå upp för Svenska Fotbollförbundet att man håller på att förlora en hel 

generation till andra sporter?137 
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I Svensk fotbollstidning skrevs en artikel gällande hur folkrörelsen fotboll skulle kunna 

marknadsföras. De beskriver att fotbollen är en folkrörelse, men att det trots detta fanns 

en del punkter som gick att marknadsföra och i fotbollens fall handlade det bland annat 

om prissättning, service i samband med matcher, produktanpassning (arenan, komfort 

osv.), säljorganisation och reklam.138 

   Olof Groth skrev en artikel i IB 1974 om hur sportsidorna alltmer hade börjat likna 

handelssidor och uttryckte sig så här: 

 

Stjärnorna blir miljonärer och tidningarnas sportsidor ser ut som handelssidor. Det 

är bara börsnoteringarna som saknas men de kommer nog också. Om några år får vi 

läsa hur mycket Leksands och Brynäs och Södertäljes ishockeyaktier går upp och 

ned efter varje omgång eller hur Tre Kronor haussas före VM. De stockholmska 

allsvenskarna i fotboll står högt i kurs just nu men man kan aldrig veta när värdet fall 

låt oss säga med tre kronor. Utvecklingen har gått med rasande fart. Bara för något 

år sedan kunde ingen vettig människa ha anat att tidningarna och idrottsledarna - 

skulle ha vågat ens antyda de belopp som våra stora arenaidrottsmän skulle 

förtjäna.139 

Vidare tryckte Groth på i vilken snabb takt denna utveckling skett. Han tar exempelvis 

upp fallet när Malmö FF diskades på tre år ur fotbollsallsvenskan för att ha brutit mot 

amatörstadgan, ett fall som ingen ens hade reagerat på om det skett 1974. Samtidigt skrev 

han också att de inte behöver gå tillbaka så långt i tiden, som Malmö FF:s fall 1934, för 

att se att synen har förändrats. “Häggrazzian” som skedde 1944 då en friidrottare diskades 

för något som inte hade fått samma konsekvenser år 1974, var ett annat exempel på denna 

utveckling.140 

   I en annan artikel i Idrottsbladet skrevs det om de stora och små pengarna i idrottens 

värld. Exempel tas upp om hur vissa idrottare skriver miljonkontrakt medan klubbarna 

åker på skattesmällar och fick betala böter. Skribenten menade på att klubbarna gjorde 

enorm nytta för samhället med att träna ungdomar, utbilda ungdomstränare osv., som 

sedan arbetade helt på sin egen fritid utan någon form av betalning. Denna skattjakt på 

klubbarna var något som skribenten ville ändra på: 

 

Klubbarna jagas av skattemyndigheterna - lagen är ju sådan, men det skulle inte vara 

dumt - på sikt sett - att låta ideellt arbetande idrottsklubbar få en viss reducerad skatt, 

med tanke på den samhällsnytta de utför. Det skulle vara bra investerade pengar. De 

kommer nämligen att bli kostsamma för staten i framtiden - en snar framtid - då nästa 
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generations ledare inte kommer att jobba ideellt utan vill ha betalt för det jobb de 

utför.141 
 

   Under VM spelet så anklagar IB spelarna i storlagen för att medvetet hålla bollen längre 

än nödvändig enbart för att tjäna extra pengar. 

En av huvudanledningarna till det trist spelet är de stora pengarna som står på spel 

för var och en av spelarna i storlagen. Många vill skapa sig personlig reklam och 

behåller gärna bollen lite längre än vad som är nödvändigt för att visa sin duktighet. 

[...] Man gör med glädje ett undantag för de svenska grabbarna i det här avseendet. 

De kämpar tack och lov än så länge för lagets bästa.142 

 

   I expressen skrev Clas Brunius ett inlägg på kultursidorna om att han tyckte det var fel 

att staten och kommunen skulle stödja elitidrottens “gladiatorspel” som han uttryckte sig. 

Detta väckte även en debatt i Idrottsbladet som menade på att varför skulle inte 

elitidrotten (fotboll, friidrott m.m.) få det när kulturella rörelser som exempelvis 

Dramaten och Operan fick det? I idrottsbladet citerar de även Lars Forsell som uttryckte 

sig enligt följande i Fotboll 73: 

 

En god fotbollsmatch är som god teater. Där finns plats för tempoväxlingar, laddade 

pauser, plötsliga accelerationer, innehållsdigra repliker, växlingar, samspel, 

dialoger, överraskande vändningar. Fotboll är en lek och fotbollsspelaren ett slags 

lekare, en konstnär, en skådis, ibland en bohéme. God fotboll bygger liksom bra 

teater på artisteri, uppfinningsförmåga, intuition, med ett ord: fantasi.143  

 

   När året 1974 kom så hade inte mindre än 72 svenskar blivit utlandsproffs sedan Gunnar 

Nordahl lämnade Sverige för proffs livet 25 år tidigare. 1950 hade 14 andra svenskar följt 

Nordahls fotspår. IB konstaterar att Sverige är ett land med “ett ansenligt mått av 

fotbollskunnande”. Trots att den svenska 22-manna truppen i VM 1974 består utav 6 

aktiva utlandsproffs så finns det tillräckligt med fotbollskunnande även hos Sveriges 

amatörer för att hota de övriga stora nationerna.144 Svensk fotbollstidning skrev om 

problematiken med proffsflykten. Deras åsikt var givetvis, att det bästa hade varit om 

våra stjärnor stannande kvar i Sverige, men att det samtidigt fanns mycket bra med att de 

fick chansen att spela i Europa: 

 

Ett särskilt problem i detta sammanhang är proffsflykten. Visst vore det ur många 

synpunkter bättre om spelare som Ralf Edström, Roland Sanberg och Björn 

Nordqvist fanns kvar i sina svenska klubbar. Men, dels tror jag inte på möjligheten 
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att stoppa utflytningen, dels tror jag inte heller man skall försöka göra det. Det finns 

nämligen såväl för individen som för fotbollen i stort så många positiva värden i 

proffsfotbollen, att det vore fel att stoppa spelare i karriären. Däremot finner jag det 

naturligt att man inför ett VM-slutspel temporärt vidtar speciella åtgärder.145 

 

   Efter 0-0 matchen mot Holland kunde IB konstatera att det var en bragd, då Holland 

som var ett lag med världsklass inte lyckades med att besegra ett lag med fem amatörer i 

startelvan. IB menar att “Kamratskapet och varje mans vilja att ge allt firade triumfer”. 

Av de elva som startade och de två som blev inbytta så bestod Sveriges lag av 4 proffs, 3 

f.d. proffs och 6 som “aldrig spelat yrkes fotboll”. Att Holländarna var bättre än de 

svenska spelarna gick inta att ta miste på, de var både mer kvicktänkta och skickligare 

tekniskt än de svenska. IB hade en tanke om hur det skulle gå att ändra på det här, men 

inser snabbt att det inte går att genomföra: “Hårda sparringpartner i en internationell liga 

och flitigt utbyte med internationell toppfotboll är botemedlet mot detta slag av 

långsamhet, något som dock inte står en allsvensk spelare tillbuds”.146 

   Fotbollen hade sedan en tid tillbaka blivit något mer än bara själva utförandet av 

sporten. Detta skrev också IB om med rubriken: “Modern fotboll multinationell 

storindustri i sportbranschen”.147 FIFA var också det stora multi-internationell företaget 

inom branschen: 

 

Fotboll är sedan länge en lönande affär och man skulle kunna kalla FIFA för ett 

multi-internationellt storföretag i sportbranschen. Det är därför inte så märkvärdigt 

att FIFA alltid haft en “direktör” i spetsen. De stora evenemangen VM och OS är 

mångmiljonaffärer där klubbar, spelare, funktionärer, storföretag och stater är 

inblandade och FIFA spelar den första fiolen. Det gäller alltså att ha en verkligt 

skicklig och affärsbegåvad “direktör” i ledningen.148 

 

Samtidigt som detta väckte en del problem, som exempelvis uppgjorda matcher, och att 

spelarna snarare sågs som varor än spelare, så fortsatte supportrarna att gå och titta på sitt 

lag:  

 

De privatägda fotbollsklubbarna köper och säljer spelare som konsumtionsartiklar 

och man betalar höga priser för en god vara. Allt detta schackrande tycks inte hindra 

de fotbollsintresserade att komma i tiotusental för att se sina idoler i många gånger 

uppgjorda matcher, vilket hände i Västtyskland förra året. En fotbollsfantast bryr sig 

inte om vad som händer bakom fotbollens glittrande fasader, för honom är spelet och 

spänningen det viktigaste.149 
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   Efter att VM-slutspelet hade spelats klart så tyckte Sveriges första fotbollsproffs Gunnar 

Nordahl till i IB om fotbollens som hade spelats under mästerskapet : 

 

En uppfattning som jag fått är den, att fotbollen måste återgå till att bli ett spel mellan 

gentlemän, inte en krigshandling under idrottens täckmantel. Rädslan hos lag och 

spelare att förlora måste avta, om det skall bli en för åskådarna njutbar fotboll. Alla 

måste lära sig att ta ett nederlag, ett baklängesmål, en av dribbling eller ett 

tvivelaktigt domslut på ett sportsligt vis. Här får inte finnas någon skillnad mellan 

proffs och amatörer.150 

 

Att lekfullheten tycktes börja försvinna från fotbollen var något som ansågs vara dåligt 

för fotbollen och dess underhållningsvärde: 

 

Fotbollen har helt blivit en sport för män, för gifta karlar, som ser till effektiviteten 

och inte har något över för lekfullheten eller underhållningsvärdet. Det är synd, det, 

för i brist på variation, fantasi och lekfullhet berövas sporten mycket av sitt värde. 

Botemedlet för Sveriges del ligger inte i en återgång till det gamla men väl i öppnare 

portar för de unga. Släpp in 17-18-åringar i långt större utsträckning än vad som nu 

sker och låt dem spela på sina egna instrument. Då kan spelet tillföras något nytt igen 

och vi får fram fler profiler med egen stil.151 

 

   I IB:s fotbollsspecial skrevs det också om hur leken fotboll hade blivit till allvar. Bland 

annat jämförs 1930-talets Allsvenska klubbar med 1970-talets och kom till slutsatsen att 

inget Allsvenskt lag från 1930 exempelvis skulle vara bättre än Åtvidabergs FF från 1973. 

Detta ansåg de dock inte var något konstigt, eftersom “leken blivit till allvar”. Träningen 

hade blivit mycket hårdare, det fanns skickliga instruktörer, bättre konkurrens och 

dessutom det faktum att det under 1970-talet nu var tillåtet att ta emot betalning.152 

   Ständigt pågick en debatt gällande vad som skulle göras åt att de svenska spelarna 

köptes upp av utländska proffsklubbar. Men Nordahl på IB var av en annan åsikt: 

 

Vi skall sluta upp att gnata över våra spelare inte får vara i fred för utländska 

uppköpare. Sverige skulle aldrig ha en chans att konkurrera med de stora 

fotbollsländerna ifall vi inte hade tillgång till våra utlandstränade proffs. Detta måste 

väl alla vara övertygade om vid det här laget. Vi har att välja, men vi kan inte både 

äta kakan och ha den kvar.153 

 

Vidare skrev även Nordahl att idrottsmyndigheterna inte skulle ha något att göra med 

yngre fotbollsspelares möjlighet att spela fotboll utomlands, ett sådant beslut skulle 

istället tas av spelaren och dess familj.154 Anledningen till att Sverige inte kunde få igång 
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någon proffsfotboll på hemmaplan berodde på två orsaker enligt Nordahl, dels det låga 

publikintresset samt att eventuella sponsorer inte kunde eller ville satsa pengar på de olika 

fotbollsföreningarna runt omkring i landet. Sverige hade nog aldrig varit längre ifrån 

proffsfotbollen som då enligt Nordahl.155 

   Bengt O Gullesjö var inne på att klubbarna måste skötas mera företagsmässigt. Gullesjö 

valdes 1969 in i Svenska Fotbollsförbundets styrelse och han stod för en modern syn på 

idrotten: 

 

Gullesjö tillhör den moderna typen av idrottsledare, som hänger med i utvecklingen 

och som inser, att hela idrottsbilden svänger om… Det ekonomiska läget är kärvt. 

Klubbarna måste skötas mera företagsmässigt. Han tillhör de ledare, som kräver, att 

näringslivet, stat och kommun inser sitt ansvar och går in för att stödja idrotten mera. 

Det fordras för att idrotten skall överleva och utvecklas.156 

 

3.2.3 Synen på professionalismen 1994 

Ove Persson på Svenskfotbolls tidning skrev ett inslag om fotboll och PR. Han tog upp 

hur fotbollen nu hade börjat handla om så mycket mer än bara själva spelet av fotbollen 

och hur företag och fotbollsklubbar kunde nyttja varandra för att nå framgång: 

 
Fotbollen är stor i Sverige. Men det är faktiskt ingenting mot vad den är i övriga 

Europa. Att ha ett bra och framgångsrikt fotbollslag som skyltfönster, när vi nu blir 

mer och mer integrerade med övriga Europa, är en stor fördel, inte bara sportsligt 

utan även marknadsföringsmässigt. En kommun, som har ett elitfotbollslag, placeras 

på kartan för att nu använda en sliten klyscha. Det har alla glädje av, inte minst 

näringslivet i regionen. Kopplingen mellan ett framgångsrikt fotbollslag och ett 

starkt näringsliv är påtaglig.157 
 

Vidare skrev Persson också om att fotbollen alltmer handlade om pengar och att sporten 

nu blev beroende av andra aktörer som var villiga att satsa pengar: 

 
Sporten förenar. Det gäller inte minst fotboll på hög nivå. Elitfotboll är inte enbart 

sport, det handlar också mycket om pengar. Alla fotbollsklubbar behöver stöd av 

näringslivet. Men en klubb kan också ge mycket tillbaka! 1994 kommer bli en 

fantastisk fotbollssäsong, inte minst från den region jag jobbar i - alla de skånska 

lagen i högsta serien. Vilka derbyn vi kan se fram emot. Garanterade publikfester. 

Mycket exponering i TV och andra media. Vem vill inte synas i sådana 

sammanhang? De företag som stödjer en fotbollsklubb ingår i ett stort kontaktnät. 

Affärskontakter knyts. Det vet vi av erfarenhet.158 
 

Under år 1994 skrevs ett nytt Tv-avtal som gav svensk fotboll 70-80 miljoner kr för två 

år. Detta nya avtal var fem gånger bättre än det tidigare och gjorde att det ekonomiska 
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resultatet för fotbollsförbundet under år 1994 blev mycket bra. Avtalet innefattade alla 

hemmamatcher för det svenska A-landslaget, Allsvenskan, kvalet till Allsvenskan, 

semifinaler och final i Skandia Cupen, finalen i Folksam Cup, inomhus-SM i 

femmannafotboll, finaler i ungdomsdistriktsturneringarna, junior-SM, ungdoms-SM och 

en idrottsgala efter säsongen.159 

   Bortsett från det rent fotbollsmässiga skrevs VM 1994 fram som det mest lärorika 

mästerskapet rent affärs-och marknadsföringsmässigt. MasterCard som var en av de 

officiella sponsorerna till mästerskapet gav hela 136 miljoner svenska kronor till 

arrangemanget. Därför skrevs det om hur övriga nationer borde se och lära hur de 

multinationella amerikanska koncernerna använder och tolkar det här med sponsring. De 

lärdomar och erfarenheter som kunde samlas under mästerskapen skrevs ut som en 

potentiell räddning för fotbollens ekonomi i framtiden.160 FIFA-presidenten Joao 

Havelange satsade stenhårt på sponsringen för VM slutspelet i USA och det slog väl ut, 

32 miljoner människor såg på de 52 VM-matcherna på TV. Havelange var noga med inför 

VM att mindre pengar skulle gå till FIFA och desto mer till marknadsföringen av VM-

slutspelet.161 Det ledde till att det presenterades elva huvudsponsorer för mästerskapet. 

Bland dessa fanns exempelvis, Snickers, Coca Cola, McDonald´s, Fuji och MasterCard. 

Dessa företag sponsrade på olika sätt VM i USA, exempelvis höll MasterCard till i TV-

rutan, t.ex. i halvtidspauserna. Fuji hade ett luftskepp som sammanlagt under VM-

månaden flög 20.000 mil omkring VM-städerna för att bland annat locka folk till 

matcherna. McDonald´s “soccer in the streets” utanför deras restauranger blev en stor 

succé, där utöver bollspelandet också förespråkades för ett drogfritt liv. Ungefär 600 

miljoner svenska kronor redovisade var och en av dessa elva VM-huvudsponsorer.162 

   Under ledning av dåvarande FIFA-presidenten Joao Havelange växte fotbollen fram till 

något mycket större än bara fotboll. VM-slutspelet i USA blev en succé både på planen 

och utanför och öppnade upp möjligheter för en väldigt stor marknad där FIFA som 

arbetsgivare hade omkring 200 miljoner människor under sig.163 Det rådde en 

fotbollshysteri efter VM 1994 i USA även om Påven i Rom menade på att fotbollen var 

“världens mest väsentliga oväsentlighet”, vilket Havelange kommenterade enligt 

följande: 
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Påven får ursäkta, men denna oväsentlighet, “försörjer” idag närmare 200 miljoner 

människor - om man räknar ihop alla registrerade spelare i FIFA:s 179 

medlemsländer. Plus alla tränare, domare, läkare, massörer, materialförvaltare, 

planskötare, administratörer och professionella ledare. Lägg till deras familjer och 

siffran är uppe vid en miljard”, påpekar Joao Havelange, presidenten för det 

internationella fotbollförbundet sedan 1974. Och han hänvisar gärna till de skyltar, 

som entusiastiska amerikanska collegeungdomar visade upp på VM-matcherna: “On 

the 8th day GOD PLAYED SOCCER!” Gud spelade fotboll på den 8:e dagen!164 
 

Vidare pratade Havelange om hur fotbollen hade utvecklats och inte längre enbart 

handlade om att springa efter och sparka på en boll: “Mina damer och herrar! Fotbollen 

av idag är inte någon sorglös lek utan “big business””. Det gäller att ta den på allvar och 

kalkylera med enorma belopp”.165 Bara biljettintäkterna från VM 1994 i USA gav ca 1,2 

miljarder dollar samtidigt som hela VM arrangemanget (videos, böcker, konserter, 

licensprodukter osv.) gav hela 3,5 miljarder dollar! Förutom fullsatta läktare på varje VM-

match var det också över 30 miljoner TV-apparater som var kopplade till den kanalen 

som sände USA mot Brasilien. Undersökningar efter VM visar också att 43% som såg 

VM matcherna tyckte mycket om det samtidigt som 39% ansågs sporten fotboll som 

underhållande.166 

 

3.2.4 Synen på professionalismen 2015 

Tidigare har innehållet i Goal präglats av mestadels klubb/landslagsfotboll och dess 

spelare. När vi tittat på innehållet i 2015 års Goaltidningar finns fortfarande det med, 

samtidigt som mer fokus också lagts på det som händer utanför fotbollsplanen. En central 

aspekt som tas upp är pengarna inom fotbollsvärlden. De bästa fotbollsspelarna söker sig 

generellt till de rikaste klubbarna. Ett land som genomgått en utveckling där pengarna fått 

ökad betydelse för fotbollsligan är England. 14 av 30 klubbar med högst intäkter är 

klubbar från Premier League.167 En utveckling som på många sett är intressant: 

 

Därför är det intressant att följa den utveckling som nu sker där Premier Leagues 

klubbar blir allt rikare samtidigt som historiskt stora europeiska topplag har 

ekonomiska problem. I början av 1990-talet hade de engelska klubbarna inte råd att 

konkurrera med de italienska klubbarna om storstjärnorna. Men efter bildandet av 

Premier League 1992 kunde klubbarna förhandla fram ett bättre tv-avtal, vilket gav 

mer pengar att köpa spelare för. Sedan dess har intäkterna från tv ständigt ökat, vilket 

gjort att klubbar som ligger på nedre halvan av Premier League nu har råd att köpa 

spelare av hög klass.168 
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I och med de ökade intäkterna ställs de ansvariga också för frågan hur pengarna ska 

förvaltas: 

 

Ligaorganisationen och klubbarna står där inför ett viktigt val där den stora frågan 

är vart de ökade intäkterna gör mest nytta. Tyvärr lär pengarna hamna i spelarnas 

och agenternas fickor, men tar klubbarna sitt ansvar och tittar långsiktigt bör en stor 

del av intäkterna gå till den engelska fotbollens framtid.169 

 

   Jämfört med tidigare perioder så är det inga konstigheter att spelare lämnar sitt hemland 

för spel i en utländsk liga. Vid spelarförsäljningar är det spelaragenter som drar i trådarna. 

Enligt Goal så jobbar många av agenterna med både klubbar och spelare, på så viss så kan 

spelaragenterna styra världsfotbollen. Att representera både spelare och olika klubbar är 

något  FIFA har förbjudit, en agent får bara representera en part. Men det är många av 

agenterna som jobbar i en gråzon. Dessa spelaragenter bidrar till att priserna i fotbollens 

pressa upp, samtidigt tjänar agenterna mångmiljonbelopp på sina spelare. Goal menar på 

att det som sker mellan spelaragenter och klubbarna kan liknas med “organiserad 

människohandel”.170 

   I den spanska ligan, La Liga, har pengarna från Tv-avtalen mestadels hamnat hos 

storklubbarna Real Madrid och Barcelona medan de andra klubbarna i La Liga inte fått ta 

del av på pengarna samma sätt. Dock har utveckling gått framåt gällande det spanska tv-

avtalet: 

 

I våras ändrades nämligen regelverket så att pengarna ska distribueras mer rättvist, 

såsom det redan görs i Premier League och Serie A. Tidigare har Atlético Madrid 

tjänat mindre än den klubb som slutat sist i den engelska högstaligan, men 

förhoppningen är att det ska bli ändring på det nu. I det långa loppet kan det innebära 

att storlagens möjligheter att köpa de mindre klubbarna spelare minskar, och att La 

Liga blir jämnare och bättre. Det är ett logiskt och välkommet beslut även för 

Barcelona och Real, trots att de inte verkar ha insett de ännu.171 

 

Det går samtidigt att observera att det endast har varit 6 olika lag som slutat bland de fyra 

översta placeringarna under de senaste 10 åren. Det här är något som oroar Goal: 

 

Om pengarnas intåg har inneburit att de stora bara blir större och mäktigare. Om tv-

publiken protesterar? snarare tvärtom. En ny studie visar att tittare inte längre bryr 

sig om spänning, utan enbart vill se de största namnen göra upp. Det är en utveckling 

som känns lite tragisk, tyvärr.172 
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Att det är mycket pengar inblandat i dagens fotboll är ingen hemlighet, fotbollen är också 

den idrott där de utövande tjänar mest pengar. Mest av alla tjänar spelarna i det franska 

laget Paris Saint-Germain, där spelarna i snitt tjänar 1,3 miljoner kronor i veckan.173 

Frankrike är också det landet som kommer stå som värdar för EM-slutspelet 2016. 

Frankrike lämnade in sin ansökan som värdar till EM 2016 mitt under finanskrisen. 

Frankrikes president Sarkozy menade att sport behövs vid kriser, “dessutom finns det 

ingen sport som är mäktigare än fotbollen”. Men genom att vara värdar för EM räknar 

Frankrike med att “tjäna ungefär 1,5 miljarder kronor extra på kuppen”.174 I Frankrike och 

i huvudstadsklubben Paris SG finns den svenske landslagskaptenen Zlatan Ibrahimovic. 

Han är “omåttligt stor i Frankrike och får enormt utrymme i tidningar och tv både för det 

som händer på och utanför fotbollsplanen”.175 

   Något som har fått en allt större roll i fotbollsvärlden är sociala medier. Här gäller det 

för både fotbollsklubbar, spelare och sponsorer att vara aktiva och profilera sig på rätt sätt 

för att bli både mäktiga och rika. En av de fotbollsspelarna som är allra bästa i världen på 

att använda sig utav sociala medier är Zlatan Ibrahimovic, då “han och hans team varit 

oerhört skickliga på att mejsla fram svenskens varumärke och image som fotbollsspelare”. 

Ibrahimovic ses som “en av världens största profiler”, och är en person som många 

människor lyssnar till. Det här har inte enbart med Ibrahimovic insatser på planen, men 

även på “hans strategier på sociala medier. Ibrahimovic använder sig också utav sin app, 

Zlatan-app. “Där luftar Ibrahimovic sina tankar, och skaffar sig ännu mer makt inom 

fotbollens värld”. Det är inte bara Ibrahimovic som använder sig utav sociala medier. även 

de stora sponsorerna så som Nike och den svenska landslagssponsorn Adidas. Det är 

många gånger som det är “sportutrustningsjättarna” som bestämmer fotbollens 

dagordning. Adidas anser att sociala medier är det “optimala verktyget” då siffror som 

Adidas tagit fram visar på “att 80 procent utav alla som ser på fotbollsmatcher också tar 

del av sociala medier någon gång under dessa 90 minuter.176 Adidas har bland annat skrivit 

ett avtal med Manchester United som sträcker sig tio år och är värt minst 750 miljoner 

pund. 

   I en stor intervju med de allsvenska lagens tränare berättar Örebro SKs tränare, 

Alexander Axén vikten utav att tränare samarbetar med media för att få en större trygghet 
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i sitt arbete som tränare: “En sak som vi ska göra är att bjuda in de lokala reportrarna till 

en dag med mig och spelarna. På så sätt kan jag berätta hur vi tänker med vårt spel. För 

om de fattar hur vi vill spela blir det inte lika lätt för dem att skriva tokigheter”.177 

   På ungdomssidan har satsningarna på yngre ökat med både pojk-, junior- och U21-

landslag. I U21-landslaget är tränare Håkan Ericsons som berättar att hans huvuduppgift 

med U21-landslaget är att slussa in unga spelare i landslaget.178 Att spelare levereras från 

U21-landslagets trupp till A- landslagets går förre U-21 lagets resultat.179 U21-landslaget 

kan liknas med ett politiskt ungdomsparti där ungdomarna ska få känna på att vara med 

samtidigt som de skolas in i moderpartiets ideologi (A-landslaget spelstil).180 I det här 

unga svenska (U21) landslaget går det att finna 14 stycken utlandsproffs av 23 spelare, de 

övriga spelarna är också de professionella spelare, fast i hemlandet.181 

   Fotbollsfansen har också blivit en stor del av dagens fotboll, något som också klubbarna 

utvecklar men ibland upplever fansen att de istället blir utnyttjade. Så här uttalade sig en 

klackledare till fansen för Borussia Dortmund: “Klubben använder alltid oss, fansen på 

Südtribüne, för att marknadsföra sig. De säger alltid: “Vi har så fantastiska fans”. Sedan 

gör de inget för oss, mer än att blåsa oss på pengar. De marknadsför sig genom sina 

supportrar så att det drar till sig “vanligt folk” och på så sätt att klacksektionen blir en 

“turistfälla”.182 
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4 Analys 

4.1 Den förändrade synen på fotbollslandslaget 

En ständigt återkommande fråga i IB under 1958 var proffsens vara eller icke vara i 

landslaget inför VM. Med proffsens deltagande i VM försvann även en stor del av den 

lek som tidigare hade präglat den svenska fotbollen. Samtidigt visar vårt resultat att det 

fanns en viss önskan att behålla leken i fotboll. I och med proffsens deltagande blev det 

ett allvar i leken. Det här blev ett startskott till början av en professionalisering utav det 

svenska landslaget och till viss del svensk fotboll. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt så 

betyder det att en förflyttning från fas 1 till fas 2 hade inletts.183 I flera artiklar innan VM 

kritiserades proffsen och ansågs inte ha något i VM-slutspelet att göra. Kritiken grundade 

sig i att proffsen hade lärt sig det italienska spelsättet och därmed tappat kontakten till de 

svenska rötterna. I och med att proffsen ansågs spela ett annat spel än det svenska så 

passade de inte längre in i Sveriges spelsätt. Synen på landslaget inför VM-slutspelet var 

överlag inte så positiv, det handlade både om tränaren Raynors sätt att utnyttja sig av 

proffsen, men även om de enskilda proffsspelarnas prestationer. Sund pekar på vikten av 

att alla spelare i ett lag besitter det rätta fotbolskapitalet för att passa in i ett gemensamt 

spelsystem. På grund av att proffsen befann sig så långt bort ifrån Sverige kunde inte 

Raynor regelbundet utveckla fotbollskapitalet hos proffsen.184 Det här tror vi sannerligen 

var en av orsakerna till den proffskritik som framfördes i IB. Med den slutliga uttagningen 

inför VM vändes kritiken mot UK istället eftersom det blev en helt annorlunda uttagning 

gentemot tidigare. Detta ansågs vara oerhört försvårande för Raynors arbete. Kritiken mot 

Raynor och proffsen avtog i takt med att både Sveriges spel och därtill resultaten gick 

Sveriges väg. Synen på Sveriges landslag 1958 gick från att vara ett kritiserat lag med 

individualister (proffsen), till att bli ett hyllat landslag som uppträdde som ett lag, ett lag 

som blev hyllat av hela det svenska folket. Det hegemoniska begreppet som Andersson 

använder sig utav i Kung fotboll anser vi att riksidrottsförbundet och dess undergren 

svenska fotbollsförbundet lyckades återta över proffsen, genom att tillåta proffsen att 

delta i VM och forma dem till att återigen bli skötsamma män under nationens fana.185 

   1974 fanns det en positiv syn på det svenska fotbollslandslaget framförallt i förhållande 

till vilka förutsättningar som fanns i Sverige. Men det fanns ändå en skepsis över 

landslagets chanser i det kommande VM-slutspelet. Även om andra nationer hade en god 

                                                 
183 Billing, Franzén & Peterson, 1999, s.23 
184 Sund, 2015, s.13f 
185 Andersson, 2002, s.604-615 



  
 

48 

tro på det svenska laget. Här tycker vi oss se att den svenska jantelagen rådde över det 

svenska landslaget. Trots att 1974 års landslag beskrevs som ett av de bästa någonsin 

samt ett av de bättre i Europa, så var svensk press orolig för Sveriges chanser och försökte 

skruva ner förväntningarna. När landslaget väl nått till det andra gruppspelet skrevs det 

om att den svenska äran var räddad, vilket tyder på att förväntningarna hela tiden hade 

funnits där, men att det svenska folket och media inte vågade ha några större 

förhoppningar med rädslan av att bli besvikna. Glädjen över landslagets prestationer 

under VM 1974 går inte att ta miste på. Att media kunde konstatera att Sverige tillhörde 

världseliten i fotboll tycks vara något som var viktigt för den svenska nationen. 

Förbundskaptenen Georg Ericson hade med sin positiva attityd och inställning lyckats 

överföra det här till sina spelare. Här går det tydligt att se att förbundens hegemoni 

lyckades överföras till den mer professionaliserade fotbollen.186 Fotbollen hade här börjat 

ta upp konkurrensen med hockeyn om titeln, Sveriges nationalsport. Det defensiva spelet 

som det svenska och övriga lag hade spelat under VM visar på att allvaret hade blivit 

större än leken, eftersom det var viktigare att vinna än att spela en underhållande 

fotboll.187 Den svengelska modellen som Peterson menade drabbade Sverige under 1970 

talet går här att se på ett tydligt sätt. Den engelska modellen syftar till att spela den 

effektiva defensiva fotbollen medan den svenska modellen syftar till att spela en rolig 

fotboll.188 Som det går att se så lutade det svenska spelet mer åt ett starkt defensivt spel 

mer än ett frejdigt anfallsspel, vilket de tre första matcherna tyder på med inga insläppta 

mål och det precisa försvarsspelet mot Holland. Precis som vi tar upp i vår teoretiska 

utgångspunkt så har allvaret tagit över leken, men leken finns ändå kvar även om det inte 

är leken som dominerar sporten.189 Den negativa synen som hade funnits på proffsens 

deltagande 16 år tidigare var som helt bortblåst under 1974. IB uppmärksammar dock att 

det svenskalandslaget var ett oerhört starkt lag, med eller utan proffs.   

   Till skillnad från synen på landslaget inför 1974, där förväntningarna inte skrevs upp 

allt för mycket, så var det nästan tvärt om inför 1994. Förväntningarna inför VM-

slutspelet 1994 var höga, Sverige ansågs ha ett mycket bra lag där framför allt Tomas 

Brolin, Martin Dahlin, Jonas Thern och Stefan Schwarz skrevs fram som nyckelspelarna. 

Dessutom ansåg såväl media som spelarna själva att förbundskapten Tommy Svensson 

var en oerhört skicklig tränare. Landslaget sågs som Nordens bästa landslag, där de likt 

                                                 
186 Andersson, 2002, s.604-615 
187 Billing, Franzén & Peterson, 1999, s.23 
188 Peterson, 1993, s.266-272 
189 Billing, Franzén & Peterson, 1999, s.23f 
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de andra nordiska landslagen jobbade hårt utan bollen, men kunde också variera sitt spel 

på ett tillfredsställande sätt. Både Svensk fotbollstidning och Goal visade en stor tro på 

det svenska landslaget och menade på att det kunde bli en lång vistelse i USA. Redan 

efter EM på hemmaplan två år innan VM-slutspelet 1994 började förväntningarna och 

förhoppningarna på Sveriges landslag inför VM 1994 öka. Det faktum att det skrevs att 

VM-1994 skulle bli ett historiskt VM-slutspel där Sverige mycket väl kunde göra sitt 

bästa VM sedan 1958 tyder på att det fanns en god tro till laget och att synen var positiv, 

mycket mer positiv och optimistisk jämfört med 1958 och 1974. Efter VM-månaden i 

USA 1994 var det knappast någon svensk som var besviken över det landslaget hade 

lyckats åstadkomma. Förväntningar infriades dessa i och med tredjeplatsen. Hyllningarna 

till landslaget hade inga gränser från såväl media som det svenska folket, vilket bland 

annat märktes när de svenska spelarna och tränarna återvände hem till Sverige. Landslaget 

skrevs dessutom fram som ett av VM:s bästa lag. Inte bara för tredjeplatsen utan för att 

de agerade som ett lag, utan att vara beroende av enskilda spelare och dess dagsform. 

Sommaren 1994 visade verkligen att fotbollen betyder så pass mycket mer för en nation 

än vad som kan tänka sig. Framgångarna i USA fick en hel nation att glädjas och få bevisat 

att även det förhållandevis lilla landet Sverige kan lyckas inom den tuffa fotbollsvärlden. 

    Synen på det svenska fotbollslandslaget 2015 kretsar framförallt kring två personer. 

Den ena är lagkaptenen Zlatan Ibrahimovic och den andre personen är tränaren Erik 

Hamrén. När det kommer till Zlatan så är bilden utav honom, att han är det svenska 

landslaget personifierat. Något som samtidigt pekar på det svenska samhällets utveckling 

från kollektivistiskt till individualistiskt. Vilket vi tror är en stor orsak till att det finns en 

hatkärlek till honom. Ser vi till kollektivet kring det svenska landslaget så är det inga 

positiva kommentarer till landslaget. Uppfattningen är att det är ett gammalt landslag som 

inte orkar med den moderna fotbollen. Erik Hamrén framställs som en tränare som inte 

har en utpräglad spelfilosofi. En marionett till sin lagkapten Ibrahimovic som inte 

utmanar sina spelare men som inte heller har den rätta ledningen bakom sig som ställer 

de rätta kraven på honom, något som krävs ifall landslaget ska uppnå målet om att börja 

vinna igen. Vi upplever att förbundets har mist sin hegemoniska ställning över fotbollen 

i och med individualismens intåg i svensk fotboll. Offside pekar på att det svenska 

fotbollslandslaget måste hitta sin själ igen genom att gå tillbaka till ett kollektivt spel som 

består av disciplin och organisation. Vi finner det väldigt intressant att den fotboll som 

hyllades 1994 fortfarande hyllas som det ”riktiga” svenska spelsättet, framförallt då det 

gäller det kollektiva landslag som arbetade för varandra istället för sig själva. Att det finns 
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en klyfta mellan Zlatan Ibrahimovic’ spelarkapital och de övriga landslagsspelarna tror 

vi är en stor bidragande orsak till den här utvecklingen. Vidare tror vi även precis som 

Niva att fotbollen i Sverige är en reflektion utav utvecklingen i det svenska landslaget. 

Det går även att göra liknande iakttagelser mellan landslagen 1958 och 2015, då de 

yttersta individualisterna (proffsen/superstjärnan) ses som ett hot mot det svenska 

landslaget.   

   En annan reflektion mellan 1958 och 2015 är synen på spelarnas ålder. Inför VM 1958 

var medelåldern på landslaget 29 år, vilket ansågs som den ideala åldern för ett landslag. 

Just vid den här åldern ansågs det att en fotbollsspelare satt på de rätta färdigheterna. 

Under 2015 låg medelåldern på 29,9, ett ålderstiget landslag som hade agerat uddlöst och 

krampaktigt. Vi finner det intressant att det kan svänga på det här viset att ett landslag 

med nästan exakt samma medelålder kan ses på två så olika sätt. Intressant är också att 

synen på ungdomarna 1958 var att de borde skämmas för att de inte kunde peta de äldre 

spelarna. Under 2015 hyllades de svenska ungdomarna i och med deras U21 VM-guld i 

Tjeckien och kritiken riktades istället mot förbundskapten Erik Hamrén för att han inte 

gav de yngre en chans och visade tro på dem. En anledning till detta anser vi är att 

fotbollsspelarna år 1958 utvecklades senare, det vill säga att vid år 2015 blev de svenska 

ungdomarna proffs vid tidigare ålder jämfört med 1958. Vid U21 guldet 2015 var 

exempelvis alla spelare proffs och kunde på så vis träna fotboll dagligen. Dessutom var 

14 av dessa 23 spelare utlandsproffs.  

 

4.2 Den förändrade synen på professionalismen 

Det fanns stora konflikter ifall proffsspelarna skulle få delta under världsmästerskapen i 

fotboll 1958. Precis som vi har varit innan på tidigare så fanns det en oro för att leken 

skulle övergå till allvar. Fotbollens övergång från det ideella arbetet till företagsamhet 

och professionalisering oroade även den svenska pressen. När de insåg att utlandsproffsen 

behövde försäkringar för att proffsklubbarna skulle släppa iväg sina ”handelsvaror” till 

landslaget dök diskussionen upp om icke-proffsens också borde ha en försäkring. Men 

för det här krävdes det kontrakt med de olika allsvenska klubbarna, vilket direkt skulle 

innebära att det skulle ske ett närmande mot professionalism. Landslaget skulle dessutom 

få det svårare att komma åt sina spelare. Även det faktum att det fanns misstankar riktade 

mot Lajos Czeizler att ta emot pengar för sin inblandning i kallelsen utav utlandsproffsen, 

något som Czeizler dementerar, så fanns ändå en oro över att fotbollen började ta en 

riktning mot ett mer företagsamt stadie. Men det faktum att proffsen gick en dragkamp 



  
 

51 

mellan pengarna och ett deltagande i VM visar på att det inte fanns en vilja hos förbundet 

att själva gå in och betala för spelarna. Det här kan innebära antingen att förbundet värnar 

om amatörismen och att spelarna enbart ska nöja sig med att få representera sitt land. Men 

det kan även innebära att det ekonomiska går före resultatet. Vi tror dock att beslutet att 

använda sig utav sex stycken proffs är en kompromiss för att fokus ska ligga på resultatet, 

men utan att fotbollen ska likna ett företag. Men att fotbollen är på väg mot fas 2 är något 

vi som upplever som rätt tydligt. Med televisionens intågande i de svenska hemmen fasar 

IB för fotbollens framtid då televisionen minskar åskådarantalet på arenorna, vilket 

minskar inkomsterna för de svenska klubbarna, landslaget och dess förbund. För att 

televisionen skulle bli accepterad utav fotbollen så krävdes det att fotbollen tog stora steg 

mot professionalism. Beslutet att ta med proffsen och därmed ta ett steg mot 

professionalism, var dock något som inte accepterades utav alla. Motstånd fanns  

inledningsvis bland spelare, media och allmänhet, men beslutet  alltmer accepterat ju 

närmre VM-slutspelet kom. Att likna proffsen med konstnärer och musiker tyder på att 

de liknas med underhållare, vilket innebär att det redan under fas 1 fanns en viss form 

utav spektakel. 

   År 1974 hade pengarna börjat spela en allt större roll inom fotbollen. De deltagande 

länderna i VM-slutspelet fick exempelvis pengar för att de lyckas med bedriften att ta sig 

dit och beroende på hur långt laget sedan lyckades gå blev prispengarna större. Ute i 

Europa fanns det proffsligor där pengarna verkligen tagit över mer och mer. Synen på 

detta i svensk media varierade. IB hävdade exempelvis att proffsfotbollen var på väg att 

gräva sin egen grav genom att fokusera för mycket på pengar, spelarna blev giriga och 

brydde sig mer om vad de tjänade än vad de presterade på planen. Samtidigt var pengarna 

enligt IB en stor anledning till det tråkiga spelet. Det vill säga att spelarna mer försökte 

göra reklam för sig själva, genom att exempelvis hålla i bollen mer för att på så vis dra åt 

sig mer blickar och försöka öka sitt eget värde. Dock ansågs de svenska spelarna vara ett 

undantag och istället kämpa för lagets bästa. Detta anser vi hänga ihop med att svensk 

fotboll inte riktigt övergått till fas 2, det vill säga att de fortfarande till viss del var kvar i 

amatörismen där det sportsliga resultatet var viktigare än de ekonomiska aspekterna. 

Ytterligare ett exempel på att svensk fotboll inte övergått till fas 2 helt och hållet var att 

de skrev om fotbollen som en folkrörelse. Dock i ett sammanhang där det handlade om 

att marknadsföra folkrörelsen, vilket tyder på att utvecklingen från ideellt arbete till mer 

företagsmässigt lönearbete hade påbörjats. Att fotbollsklubbarna borde skötas mer 

företagsmässigt sågs som ett måste för den svenska fotbollens utveckling. Vi anser att det 
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har att göra med att den svenska fotbollen inte utvecklats i samma takt som övriga Europa 

gällande professionalismen. Att pengarna fått så stort inflytande visar att fotbollen gått 

över från fas 1 i vår teoretiska utgångspunkt till fas 2. Från att ha varit en folkrörelse där 

föreningarna skötts ideellt till företag där klubben hade anställda lönearbetare. Vidare 

syns detta också genom det faktum att FIFA utvecklats och blivit ett stort multi-

internationellt företag. VM engagemangen hade blivit miljonaffärer där FIFA spelade 

huvudrollen. Samtidigt började spelarna mer och mer ses som varor för proffsklubbarna 

och rädslan för att förlora började bli större än viljan att vinna. Detta ansågs vara 

oroväckande eftersom lekfullheten började försvinna från sporten, fas 2 utifrån vår 

teoretiska utgångspunkt Här ser vi också en annan tydlig markering på att fotbollen 

övergått till fas 2. I fas 1 har visserligen det sportsliga resultatet också varit i fokus men i 

fas 2 handlar det mer om det ekonomiska. Rädslan att förlora handlar inte bara om att 

förlora den match som spelas för tillfället utan främst om vilka konsekvenser det får rent 

ekonomiskt Om lekfullheten försvann fanns en oro att publiken också skulle börja 

försvinna. Detta eftersom fler och fler matcher blev tråkigare för åskådarna då spelarna 

inte vågade spela offensiv underhållande fotboll eftersom det stod så mycket på spel att 

risken för baklängesmål blev för stor. Dock utvecklades fotbollen och spelarna blev bättre 

i och med att det kom in mer allvar i sporten. IB jämförde 1930-talets Allsvenska klubbar 

med 1970-talets och påstod att lagen var bättre 1970. Detta ansågs inte vara speciellt 

konstigt eftersom leken blivit till allvar, pengar hade kommit in i bilden, vilket gjort att 

spelarna fick mer och bättre träning. 

   Proffsfrågan var också något som var aktuellt 1974. 72 stycken svenskar hade vid den 

här tiden varit utlandsproffs och att de bästa spelarna hela tiden försvann från Allsvenskan 

var något som oroade. Samtidigt hade synen förändrats en del gällande proffsspelarna. 

Även om de flesta ansåg att amatörerna på hemmaplan fortfarande hade tillräckligt med 

skicklighet för att utmana andra nationer så ansågs utlandsproffsen vara viktiga för svensk 

fotboll, då de utvecklades på ett bättre sätt ute i Europa bland andra världsspelare. Under 

1974 hade publiksiffrorna blivit sämre och sämre och det diskuterades vilka åtgärdar som 

behövde göras. I IB skrevs det om att fotbollsförbundet borde samarbeta med skolorna 

mer, likt andra sporter hade gjort. Genom att introducera sporten i skolan kunde det både 

locka framtida fotbollsutövare samt framtida publik. Att pengarna styrde fotbollen och 

idrotten överlag alltmer visar också det faktum att IB skrev om hur sportsidorna i 

tidningarna liknade handelssidorna. De pekade på att utveckling där klubbarnas 

omsättning hade ökat avsevärt de senaste åren och att det nu skrevs om miljonsummor 
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som inte hade varit accepterat tidigare. Det här visar på hur sporten gått från amatörism 

till mer professionalism och där pengarna blivit en del av vardagen. I och med detta hade 

också synen på vad som var tillåtet och inte tillåtet ändrats. Exempel på det var att Malmö 

FF diskades från den svenska fotbollsligan år 1934, för något som ingen hade brytt sig 

om 1974.  

   Under år 1994 och framförallt under och efter VM-slutspelet i USA sommaren 1994 

blev det tydligt att fotbollen hade utvecklats och tagit steget till fas 3 i vår teoretiska 

utgångspunkt. Sedan en tid tillbaka hade fotbollen redan övergått från lek till allvar, från 

en folkrörelseförening, där ideellt arbete stått i fokus, till att klubbarna mer liknar företag 

med en professionell status och avlönade arbetare. Dessutom hade det ekonomiska 

resultatet börjat bli viktigare och viktigare. Men under 1994 tog utvecklingen ytterligare 

ett steg. I Svensk fotbollstidning skrevs det allt mer om hur andra aktörer, företag osv, 

börjat spela en viktigare roll för fotbollen. Sponsring och PR var nyckelord som togs upp 

och det skrevs ständigt om hur företagen och fotbollsklubbarna kunde och skulle 

samarbeta för att nå framgång, där båda parter skulle gynnas. Kopplat till vår teoretiska 

utgångspunkt handlade det om aktörer som började samverka (Fas 3). Vidare skrevs det 

att VM 1994 blev det mest lärorika mästerskapet, inte rent fotbollsmässigt utan främst 

affärs-och marknadsföringsmässigt. Mycket kraft lades på sponsring, vilket slog väl ut. 

På TV såg 32 miljoner de 52 VM-matcherna. 11 stycken huvudsponsorer tecknades inför 

VM och dessa jobbade på olika sätt för att både marknadsföra VM-slutspelet och deras 

egna företag. I och med detta visar det på ännu en faktor att fotbollen övergått till fas 3. 

Leken har blivit allvar men nu har även allvaret blivit till ett spektakel, en designad 

produkt, som VM-slutspelet 1994 visar prov på. Ett VM-slutspel 1994 handlade inte bara 

om fotbollen utan ett VM-slutspel vid den här tiden hade blivit något mycket större, som 

innefattade betydligt mer än bara vad som hände på fotbollsplanen. Dock var händelserna 

på planen fortfarande det centrala men samtidigt hade VM-evenemangen växt och börjat 

innefatta mycket mer vid sidan av planen.  

   Även hemma i Sverige hade denna utveckling tagit fart. Det visar bland annat Tv-avtalet 

som skrevs 1994. Avtalet betydde att svensk fotboll skulle få 70-80 miljoner kronor över 

en tvåårsperiod, vilket var fem gånger så mycket som det tidigare avtalet. Det faktum att 

Sverige blivit mer och mer integrerat med övriga Europa gjorde också att svenska 

fotbollsklubbar blev mer attraktiva för sponsorer och företag, eftersom det var ett bra 

skyltfönster. Att ha ett elitfotbollslag i kommunen sågs som positivt, då kommunen 

placerades på kartan och gynnade på så vis näringslivet i kommunen. Ett annat exempel 
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på att den svenska fotbollen var på väg mot  fas 3 var att det skrevs om hur alla 

fotbollsklubbar behövde stöd från näringslivet, samtidigt som fotbollen kunde ge mycket 

tillbaka. Detta i form av möjligheter för företag och näringsliv att både synas i TV, när 

fotbollslaget spelade match, men också inför alla åskådare som var på plats. I vår 

teoretiska utgångspunkt hamnar detta alltså under fas 3, samverkande aktörer.  

   En annan punkt under fas 3 är pengar genom spektakel. Det faktum att FIFA hade växt 

ytterligare och blivit en mäktig arbetsgivare med omkring 200 miljoner människor 

anställda under sig visar på att fotbollen gått över till fas 3 och pengar genom spektakel. 

Vidare visar det även på detta när hela VM arrangemanget 1994 fick in ca 4,7 miljoner 

dollar på biljettintäkter, licensprodukter, videos, böcker, konserter osv.  

    Att fotbollen är ett spektakel under 2015 går det inte att ta miste om. Fotbollen har som 

vi kan tyda den tagit ytterligare ett steg mot  spektakel jämfört med 1994. Fokus i 

tidningarna kretsar ofta kring de pengar som cirkulerar i fotbollsvärlden som ofta är 

mångmiljardbelopp, och mer pengar fortsätter att stoppas in i fotbollsorganisationer och 

i klubbarnas kassakistor. Pengarna kommer främst från tv-avtal, men även ifrån sponsorer 

och med dessa pengar kan fotbollsklubbarna välja att gå två vägar. Den ena vägen är att 

satsa långsiktigt på fotbollen och bland annat satsa pengar på ungdomsakademier. Men 

risken är nog tyvärr att pengarna kommer hamna hos dyra stjärnspelare och deras agenter. 

Spelaragenternas stora genombrott under 2000-talet och deras samspel med storklubbarna 

är något vi tyder som att även de samverkande aktörerna har utvecklats ytterligare. Även 

om Fifa har förbjudit spelaragenterna att representera båda parter finns det luckor i 

systemet som tillåter spelaragenterna att styra en stor del av fotbollsvärlden genom att 

gynna vissa klubbar att få de största namnen. Med de största fotbollsstjärnorna ökar även 

intäkterna hos klubbarna då de kan sälja fler fotbollströjor och locka till sig en större 

publik. I och med de ökade inkomsterna går det att locka med högre löner och på så viss 

locka till sig de dyraste spelarna. Det är inte svårt att finna ett mönster här. De rika och 

mäktiga blir ännu rikare och mäktigare, ett resultat av pengar genom spektakel och 

spektakel genom pengar. Om vi ser till den teoretiska utgångspunkten vi använder oss 

utav, så kräver den här ruljangsen av spelare och de ständigt ökande lönerna att de 

professionella spelarna får allt större press på sig att utöka sitt eget spelarkapital. Vi tror 

att det här direkt är orsaken till att fotbollen har gått från att vara kollektivistisk till att bli 

betydligt mer individualistisk. Ett nytt spektakel inom fotbollen som resulterar i pengar 

är de sociala medierna där både spelare, klubbar och ”sportutrustningsjättarna” krigar för 

att marknadsföra sig själva för att få ännu mera makt och större inkomster. I frågan om 
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att marknadsföra sig själv så utnyttjas supportrar för att locka ytterligare publik till 

läktarna. Enligt  Peterson190 minskar den lokalpatriotismen som fotbollen byggde på då 

supportermassorna blir utblandade av ”vanligt folk”. Förutom de sociala medierna som 

når både supportrarna och det ”vanliga folket” så är det även viktigt för föreningar att ha 

en god relation med pressen för att inte bli missförstådda. Något som ytterligare har 

utvecklats i den postmoderna sporten är ungdomssatsningen. Här har det i Sverige även 

byggts upp ett spektakel kring landslagets ungdomslag. Även om målet med 

ungdomslagen är att slussa in ungdomarna i A-landslaget sker det på ett sätt som pekar 

på att ”handelsvarorna” blir allt yngre och yngre.  

   Som Peterson tar upp i Den svengelska modellen så krävs det att det finns en mening, 

ekonomiska förutsättningar och en organisation för att en profession ska uppstå.191 Om 

fotbollsspelaren har gått ifrån att vara amatörspelare till yrkesspelare så kan en 

fotbollsspelare idag nästan liknas med en egen företagare eller en frilansare. Som det går 

att se i resultatet så har en spelare som Zlatan Ibrahimovic en egen stab som sköter hans 

marknadsföring, som exempelvis hans app. Han har även en agent som sköter vilken 

klubb han ska gå till så att Ibrahimovic enbart ska kunna fokusera på att utöka sitt 

spelarkapital. Med ett mångmiljonkontrakt med Paris Saint Germainoch andra klubbar, 

som lockar med stora pengar,  blir det inte svårt att hitta en mening med sitt yrke. Istället 

för ekonomiska förutsättningar handlar det för spelaren att hans spelarkapital är så högt 

som möjligt för att kunna bedriva fotboll på en professionell nivå. 

 

  

                                                 
190 Peterson, 1989, s.30f 
191 Peterson, 1993, s.258-266 
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5 Slutdiskussion 
Vårt syfte med den här studien var att utifrån de ledande svenska sporttidskrifterna, med 

fokus på fotboll under 1958, 1974, 1994 och 2015 undersöka förändringar i den rådande 

synen gällande det svenska fotbollslandslaget. Vidare har vi även undersökt tidskrifternas 

förändrade syn på professionalism under de undersökta åren. Utifrån vår analysram, som 

bygger på fotbollens utveckling ifrån en modern sport som bestod utav en amatöristisk 

anda till en postmodern sport som bygger på professionalism, tillsammans med tidigare 

forskning har vi analyserat vårt resultat. Där vi inleder vår studie av det svenska 

fotbollslandslaget (1958) finner vi en tvådelad syn på landslaget, proffsen och 

amatörerna. Det vill säga att det pågick en debatt om och på vilket sätt proffsen skulle 

involveras i landslaget. I VM 1958 dröjde det till slutspelet innan landslaget blev 

uppskattat men efter silvermedaljen hyllades landslaget, såväl proffsen som amatörerna. 

I och med proffsens intåg i landslaget så lyckades det svenska fotbollsförbundet att 

kontrollera sina utlandsproffs på ett nytt sätt, samtidigt som landslaget kom att bli 

beroende av sina utlandsproffs i framtiden.. Under 1974 och 1994 kan vi se den här 

kontrollen utav landslaget som tog sig uttryck i ett spelsätt som fokuserade på att jobba 

på ett kollektivistiskt sätt med ordning och disciplin. Skillnaden på synen mellan 

landslagen 1974 och 1994 anser vi var tron på sitt eget landslag, framförallt inför VM-

slutspelen. 1974 fanns det en glädje över landslaget men tron på framgång inför VM-

slutspelet saknades. Synen på 1994 års landslag var istället både positiv och 

förväntansfull inför VM i USA. Här vågade både allmänheten och media ha höga 

förväntningar på sitt landslag, vilka också infriades. Båda dessa landslag, 1974 och 1994, 

hyllades stort efter respektive mästerskap och ansågs ha stått för enastående prestationer. 

Under 2015 upplever vi att den allmänna synen var att det fanns en saknad efter ett 

landslag som kunde mäta sig med laget från 1994. Landslaget 2015 kan beskrivas på ett 

sätt: Zlatan. Samtidigt som det finns en glädje över att ha världsstjärnan i landslaget, så 

finns det en önskan om ett kollektivt lag där alla jobbar organiserat och disciplinerat efter 

tränarens instruktioner. 

   Den svenska pressen fasade 1958 för att fotbollen skulle förlora sitt syfte som en 

underhållande lek i och med proffsens deltagande. Proffsens deltagande blev också enligt 

oss ett startskott på att leken inte längre var det primära i fotbollen. Med proffsens 

deltagande så dök diskussion om försäkringar upp, något som varje spelare egentligen 

borde ha. För att en försäkring skulle gälla krävdes det att det fanns ett kontrakt mellan 

spelaren och hans förening. Det här visar på att det fanns diskussioner om att införa en 
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professionell fotboll i Sverige även om det allmänna intrycket är att Riksidrottsförbundet 

och svenska fotbollsförbundet inte kände sig redo att ta steget in i professionalismen fullt 

ut, samtidigt som alla inte var övertygade om att professionalism var rätt väg att gå. Under 

1974 ser vi att allvaret hade tagit över leken, då rädslan att förlora hade blivit större än 

viljan att vinna. Vidare hade pengarnas betydelse ökat inom fotbollen, vilket gjorde att 

spelarna blev mer medvetna om sitt eget värde. Spelarna beskylldes därför för att mer 

marknadsföra sig själva istället för att göra det bästa för laget. Samtidigt förändrades 

också synen på hur de svenska klubbarna skulle skötas, för att fotbollen i Sverige skulle 

utvecklas höjdes röster om att klubbarna borde skötas mer företagsmässigt. Jämfört med 

1958 hade nu synen på professionalisering förändrats, från att ses som en folkrörelse där 

leken stått i centrum, till ett företag där det sportsliga resultatet mer handlade om att vinna 

ekonomiska fördelar. Synen på professionalism 1994 hade utvecklats ytterligare och nu 

handlade det om så mycket mer än vad som hände på planen. Pengarnas betydelse hade 

ökat ytterligare och VM-arrangemanget i USA är ett exempel på hur fotbollen år 1994 

hade blivit ett spektakel där samverkande aktörer arbetade tillsammans för att tjäna 

pengar, i form av sponsorer och PR som hade fått en allt viktigare roll inom fotbollen. 

Svensk fotboll hade också utvecklats på samma sätt där klubbarna fungerade som 

skyltfönster för företag som ville marknadsföra sig samtidigt som fotbollsklubbarna och 

företagen kunde dra nytta av varandra. Att fotbollen är mer professionell än någonsin 

2015 finns det ingen tvekan om. Om det var leken som var i centrum 1958 så har den 

ersatts utav pengar 2015. Spektaklet har utvecklats ytterligare med bland annat de sociala 

mediernas intåg. Nu går det att följa sitt favoritlag eller sin favoritspelare året om och 

dygnet runt. Sociala medier ger både spelare och föreningar ytterligare möjligheter till att 

marknadsföra sig själva. De organisatoriska positionerna i fotboll har gått så långt att det 

under 2015 finns personer som är anställda utav fotbollsspelare som är ansvariga för att 

sköta sin arbetsgivares app. Fotbollsspelaren har gått från att vara en glad amatör, till 

proffs för att idag vara en egenföretagare.  

   Den svenska fotbollens utveckling sedan 1958 till 2015 visar på att fotbollen utveckling 

går väldigt fort framåt. Idag står fotbollen vid ett vägskäl. Ska pengarna som finns inom 

världsfotbollen användas för att utveckla fotbollen framåt eller ska pengarna cirkulera 

kring de största spelarna och klubbarna. Om fotbollen väljer att ta den senare vägen så 

ligger svensk fotboll illa till då pengarna kommer att cirkulera kring de största ligorna så 

som Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga. Skulle det här ske, behöver 

Sverige i så fall behöva gå tillbaka i faserna? Vi menar såklart inte att fotbollen bör 
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avprofessionaliseras, utan den svenska fotbollen kanske behöver hitta tillbaka till 

lekfullheten för att där skaffa sig ett större fokus på det sportsliga än det ekonomiska 

resultatet.   
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6 Didaktisk reflektion 

Eftersom vi läser till blivande lärare i ämnet historia ska det finnas med en didaktisk 

reflektion i vår uppsats. Historia är ett brett ämne och vad som hände igår räknas idag 

som historia. Genom att följa något från dåtid till nutid, som vi gjort i denna uppsats, 

handlar det om ett historiemedvetande. Ett begrepp som är väldigt centralt inom 

historieämnet i skolan.  Följande står det om det i ämnets syfte: 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar 

och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, 

förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. 

Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika 

tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och 

uppfattningar om framtiden.192 

 

   Vi anser att vår uppsats stämmer bra överens med detta och det är precis vad vi gjort, 

genom att undersöka synen på professionalismen och de olika svenska fotbollslagen från 

1958, 1974, 1994 och fram till nutid (2015) har vi sedan kunnat dra slutsatser om hur det 

kan komma se ut i framtiden. Eftersom historia är ett så pass brett ämne kan det också 

vara bra att försöka fånga elevers intresse genom att erbjuda flera möjligheter att utveckla 

sitt historiemedvetande än enbart från det som läroböckerna i historia tar upp. Idrott, och 

i detta fall fotboll, har funnits väldigt länge men idrottshistoria är relativt outforskat och 

nytt. Genom att introducera idrottshistoria i skolan samt ge eleverna en möjlighet att 

fördjupa sig inom det kan fler elever bli intresserade av ämnet historia. Givetvis behöver 

det inte heller handla om just fotboll, utan att mer inrikta sig mer mot elevens egna 

intressen.  

 

 

 

 

  

                                                 
192 Skolverket, 2011, s.66 
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