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Abstract. 
Uppsatsen handlar om varför Halmstad_Bollklubb blev den ledande fotbollsföreningen i 

Halmstad. Perioden i fokus är mellan 1960-1980. Frågorna som besvaras är varför den 

ekonomiska skillnaden mellan Halmstad Bollklubb och IS Halmia blev så påtaglig? Hur 

föreningarna hanterade avskaffandet av amatörreglerna, 1967? Samt vilka orsaker låg bakom 

föreningarnas olika utveckling? Det material som använts är framförallt arkivmaterial från 

folkrörelsearkivet i Halmstad. Vidare används böckerna Leken som blev allvar och Vem 

vinner i längden som teoretiska utgångspunkter. I uppsatsen används en hermeneutisk metod 

för att tolka arkivmaterialet. De slutsatser som framkommer är att skillnaderna mellan 

Halmstad Bollklubb och IS Halmia är väldigt små och föreningarna följer varandra under hela 

perioden. Halmstad Bollklubb lyckas dock bättre sportligt, medan IS Halmia genom en rad 

olyckliga omständigheter inte lyckas bibehålla sin positiva ekonomisk utveckling under slutet 

av 1970-talet. Detta ledde till att Halmstad Bollklubb i slutet av perioden hade etablerat sig 

som den ledande i Halmstad.  

 

Nyckelord: Halmstad BK, IS Halmia, amatörregler, ekonomi, organisation, fotboll. 
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1. Inledning. 
 

“Some people think football is a matter of life and death. I assure you, 

it's much more serious than that.”1 

 

Så skrev Liverpool FC:s legendariske manager Bill Shankly en gång om sporten i våra 

hjärtan. Att fotbollen är det viktigaste av världens alla ting bevisas med tydlighet vart fjärde år 

då världsmästerskapen trollbinder miljarder människor runt vår jord. Vi vet att fotbollen 

spelar stor roll i världen, mer än någon politiker någonsin vill erkänna. 

 

Detta gör det speciellt intressant att studera fotboll och se till de bakomliggande faktorerna till 

att en förening blir framgångsrik medan en annan med liknande förutsättningar faller i 

glömska. Därför är det extra fängslande för mig som utböling att studera rivaliteten mellan 

Halmstads två lokala storklubbar IS Halmia och Halmstads Bollklubb. Trots att Bollklubben 

är den förening med flest inteckningar på pokalen som bevisar att föreningen för ett år är 

landets bästa, så har det inte alltid varit så att Halmstad BK varit föreningen i folkets hjärtan. 

IS Halmia innehar till exempel publikrekordet på den anrika Örjansvall efter en nervkittlande 

kvalmatch mot Landskrona BOIS 1962. Hela 20 381 åskådare var på plats då IS Halmia 

spelade ut skåningarna och med 3-0 åter tog plats i landets högsta serie. Vilka faktorer ligger 

bakom att Halmstad Bollklubb blev Halmstads ledande fotbollsförening? Var det bara tur, 

tillfällighet som vissa hävdar. Jag menar med den förförståelse jag bidrar med att tur och 

tillfälligheter var faktorer som påverkade, men att det var flera faktorer som spelade in. 

Faktorer som till exempel ekonomi och organisation.  

 

1.1 Syfte, frågeställning och avgränsningar 
Syftet jag har med denna uppsats är att reda ut varför Halmstad BK och inte IS Halmia blev 

den stora föreningen i Halmstad. Jag skall analysera och presentera hur denna rivalitet kom att 

bli en av föreningarnas lycka medan den andra föreningen inte lyckats ta sig upp i allsvenska 

igen. Fokuseringen kommer att ligga på mellan 1960-1980. Slutdatumet runt 1980 är ganska 

självklart då IS Halmia 1979 gjorde sin senaste sejour i allsvenskan och efter detta aldrig 

riktig varit nära denna serie igen. Startdatumet är satt till 1960 för att kunna visa på 
                                                 
1 Bill Shankly (1914- 1981). Manager för Liverpool FC. My Quotation Book 
http://thinkexist.com/quotation/some_people_think_football_is_a_matter_of_life/199519.html 



2 
 

utvecklingen åren innan amatörreglerna avskaffades 1967. Tiden före 1960 är inte en tid av 

förvandling på ett sätt som passar min frågeställning.  

 

Jag avser ju inte att analysera samhällets förändring eller utländska föreningar. Samhällets 

förändringar och inverkan är inte saker som är ointressanta då Peterson själv studerar dessa. 

Dock har jag valt att inte studera dessa ingående de detta område faller utanför de aspekter jag 

studerar. Vissa delar av samhällsutvecklingen kommer dock att studeras, framförallt i 

bakgrunden till varför amatörreglerna införs. Den ekonomiska och organisatoriska utveckling 

som påbörjades i och med avskaffandet av amatörreglerna 1967 innebar att svensk fotboll tog 

första steget i riktningen mot en professionell fotboll. Detta innebär att fotbollen, som ju är 

huvudanledningen till att föreningarna överhuvudtaget existerar, förr eller senare kommer att 

påverkas. Jag har dock valt att inte lägga någon vikt vid hur spelet förändras. Men i de fall 

enskilda personer har haft en betydande inverkan på föreningens totala framgång kommer jag 

att visa på detta. 

 

Jag kommer att försöka se vilka faktorer som var de avgörande. Jag behöver här gå tillbaka 

till början av 1960-talet för att se detta och framförallt då till tiden runt amatörreglernas 

avskaffande 1967. Denna professionaliseringsprocess verkar vara en viktig byggsten. Jag 

använder mig av teorier av Tomas Peterson och trion Billing, Franzén, Peterson (just det 

samma Peterson). Enligt dessa spelar ekonomiska förutsättningar en betydande roll i 

processen av en professionalisering gällande fotboll.  

 

Hypotesen som leder till ett antal underfrågor: 

• Ekonomin var en viktig faktor till att Halmstad Bollklubb, efter amatörreglernas 

avskaffande 1967, etablerade sig som Halmstads mest framgångsrika fotbollsförening.  

⇒ Varför blev den ekonomiska (inkomster) skillnaden så påtaglig?  

⇒ Hur hanterade föreningarna avskaffandet av amatörreglerna? 

⇒ Vilka faktorer låg bakom föreningarnas utveckling? 
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1.2 Forskningsöversikt.  
När det gäller forskningsläget ser det relativt tunt ut. Den forskning som förekommit i Sverige 

har ofta haft fotbollen som sidospår eller behandlat spelet som sådant. Torbjörn Andersson 

menar dock att forskningen om fotboll exploderat de senast åren och att de flest som forskar 

är inbitna fotbollssupportrar vilket både för gott och ont med sig.2  

 

I den forskning som förekommit finns ett antal namn flitigare än andra. Torbjörn Anderssons 

är ett av dessa och i hans avhandling Kung fotboll,3 forskar han om svensk fotboll och den 

speciella kultur som råder i landet, jag vill påstå att den halvamatör fotboll vi har här inte har 

någon motsvarighet i världen, inte ens hos våra nordiska grannar. Boken handlar om svensk 

fotbolls utveckling från vaggan, runt 1900 till slutet av 1950-talet. Anledningen till detta 

avgränsningsområde är främst att Andersson anser att fotbollen efter detta datum mer och mer 

distanserar sig från de amatörmässiga idealen. Detta tar jag fasta på, då jag vill undersöka just 

denna period av förändring. Andersson som är lärare i idrottsvetenskap på lärarutbildningen 

vid Malmö högskola, har även skrivit andra uppsatser och avhandlingar om fotboll. Bland 

annat avslutade han precis en bok som gavs ut i en förkortad version under titeln Från 

gentleman till huligan? Andersson bör ses som den verkliga auktoriteten inom svensk 

fotbollsforskning. 

 

Tomas Peterson, som är professor i Idrottsvetenskap vid Malmö högskola, det vill säga 

samma högskola som Torbjörn Andersson, har skrivit två böcker, samt varit medförfattare till 

en, som jag anser vara väldigt viktiga för mitt arbete. Därför ser jag Tomas Peterson som den 

enskilt viktigaste författaren till litteraturmaterialet i föreliggande studie. Den ena boken, som 

heter Den svengelska modellen, rör de förutsättningar som rådde efter att amatörreglerna 

avskaffades 1967. Boken fokuserar på Roy Hodgson och Bob Houghton, två engelsmän, 

dessutom utomordentliga tränare, som hade stor inverkan på svensk fotbollen under 1970-

talet. I boken jämförs vilka influenser som svensk fotboll tagit från det engelska systemet där 

professionell fotboll spelats i över ett hundra år. Boken har egentligen inte så många unika 

kopplingar till föreliggande studie, då flera av hans resonemang också används i Leken som 

blev allvar, en bok som betydlig tydligare fokuserar mot samma mål som jag. 

                                                 
2 Andersson, T. 2002.s.5ff. 
3 Andersson, T. 2002 
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Tomas Peterson menar att han är väldigt intresserad av att forska om tiden efter 1967 och 

håller sig väl framme och försöker övertala andra forskare om idrottens betydelse.4 

”- Jag tror att vi är en del i idrottsrörelsens omvandling, säger Tomas 
Peterson. Det avgörande årtalet är 1967 när amatörreglerna avskaffades. Då 
öppnades idrotten upp mot både stat, kommun och marknad och en 
kapitalisering ägde rum. Idrott som lönearbete blev ett faktum och så 
småningom väcktes även kravet på en högre utbildning. Idag är kraven så 
tydliga mot akademin att forskning och forskarutbildning är nästa steg. 
- Det är viktigt att veta vad man gör inom idrotten och varför, fortsätter han. 
Det gäller att höja blicken och ha ett samhällsperspektiv samt att arbeta 
långsiktigt. För att förstå idrottsrörelsen gäller det att förstå samhällets 
utveckling.” 

 

Den andra boken av Peterson heter Leken som blev allvar och här analysera han varför 

Halmstad BK vann allsvenskan 1976. Denna bok är givetvis intressant ur ett flertal aspekter, 

men framför allt för att Tomas Peterson här har sammanfattat arkivmaterial om Halmstad BK, 

samma arkivmaterial som jag arbetat med. Båda hans böcker hör ihop då de tillsammans ger 

en bild av Halmstad BK: s utveckling under den period som jag studerar. Peterson kommer 

till slutsatsen att Halmatad Bollklubb vann allsvenskt guld 1976 av ett antal anledningar. De 

viktigaste kan sägas vara att man tidigt anpassade sin organisation till professionaliseringens 

krav, Roy Hodgsons intåg i föreningen samt den långsiktiga ekonomiska planeringen.5  

 

Den tredje boken Peterson är inblandat i heter Vem vinner i längden och är en jämförande 

analys av Hammarby IF, Malmö FF. De tre författarna, Tomas Peterson, Peter Billing, som är 

historiker och jobbar idag som samordnare av föreningslivet i öresundsregionen och Mats 

Franzen, professor i Sociologi vid Uppsala universitet, inriktar sig på föreningen, spelet och 

det omgivande samhället för att se hur de båda föreningarna anpassat sig till den rådande 

situationen efter amatörreglerna borttagande, 1967. Boken är väldigt intressant för mig, 

speciellt då författarna sätter upp en analysram (teori) som jag arbetar vidare på. Boken skiljer 

sig från föreliggande studie på ett antal aspekter. Dels är både Hammarby och Malmö FF 

storstadsklubbar, vilket medför att de har andra ekonomiska förutsättningar än 

Halmstadklubbarna. Dels kommer de studerade föreningarna från olika städer, vilket gör att 

förutsättningarna skiljer dessa åt. Båda föreningarna i föreliggande studie är från samma stad, 

                                                 
4 Peterson, T. Tomas Peterson landets förste professor i idrottsvetenskap. 2002-07-01: 
<http://www.mah.se/templates/Page____7151.aspx> 2007-03-30 
5 Peterson, T. 1989. s.108. 
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varför lokala förändringar berör båda föreningarna på samma sätt eller åtminstone skapar 

samma förutsättningar.  

 

Bill Sund, som är professor i arbetsmarknadskunskap och forskningsledare i idrottshistoria på 

Stockholms universitet skrev 1997 boken Fotbollens maktfält. I denna bok fokusera han på 

hur fotbollen kom till Sverige, de avgörande skeendena samt de konkurrerande filosofierna 

om hur fotboll ska spelas och föreningar bedrivas. Han lägger också detta i ett internationellt 

perspektiv, vilket inte jag gör. Till sin hjälp har författaren använt intervjuer och 

litteraturstudier. Boken berör föreliggande studie på så vis att Sund diskuterar amatörreglernas 

avskaffande och menar i slutsatsen att fotbollen inte är en lek för amatörer utan en maktkamp.  

Sund har även skrivit ytterligare ett antal böcker om fotboll och makt, men ingen som berör 

mitt ämnesområde. 

 

I Karin Wikbergs avhandling Amatör eller professionalist?, speglar hela den svenska 

idrottsrörelsen och den problematiken som amatörbestämmelserna medförde. Karin som är 

verksam på riksarkivet har där stora möjligheter att hitta guldkornen och därför är boken unik 

på många sätt. Hon jämför olika idrotter och dess väg mot professionalitet. Boken hjälper mig 

förstå hur komplex frågan om amatörreglernas borttagande var. Wikberg använder flitigt 

Gunder Hägg som exempel på vad som var fel med den svenska idrottsrörelsen under första 

delen av 1900-talet. Wikberg kopplar också in Svenska Fotbollsförbundet (SFF) och 

analyserar dess uppfattning om amatörreglernas borttagande, vilket är av intresse för 

föreliggande studie. Boken hade kunnat vara en guldgruva till föreliggande studie om den 

behandlat fotboll mer ingående. 

 

Samma problem som med Widbergs bok finner jag i Peeter Marks Den eviga mumien, som 

publicerades i Svenska Idrottshistoriska föreningens årsbok 1989. Peeter Mark, som är 

historiker och arbetar vid Stockholms statsarkiv, studerar amatörreglerna och dess inverkan på 

svensk idrott. Saken är att han inriktar sig allmänt in på svensk idrott och inte specifikt 

fotboll. Mark skriver i sin bok om att amatörreglerna avskaffades just 1967 var att idrotten 

haft en enorm social breddning som ett resultat av samhällets ökade välstånd och därför var i 

behov av en mer professionell struktur på idrotten, denna typ av struktur medgav inte 

amatörreglerna. Dessa resultat ger en bredare förståelse för komplexiteten i 

strukturomvandlingen inom idrotten. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att den forskning som behandlar om rådet för föreliggande 

studie är sparsam. Men det finns undantag, som till exempel Tomas Petersons böcker. Även 

om flera av de böcker som används har används sparsamt så betyder inte det att dess värde 

försummas utan all litteratur besitter en viktig roll i föreliggande studie. 

 

1.3 Teori. 
I boken ”Vem vinner i längden”6 studeras skillnaderna mellan Hammarby IF och Malmö FF. 

Författarna studerar dessa två föreningar, som kan ses som varandras motpoler inom svensk 

fotboll. Som fokus har författarna hur föreningarna utvecklats efter 1967 och hur deras 

gemensamma framgångar under perioden fram till 1989 var möjliga trots så olika syn på 

professionalitet och vikten av kommersiell inblandning. Billing, Franzén, Peterson menar att 

den inriktningen av idrotten med en betoning av amatörism och ideell verksamhet successivt 

försvann efter 1967. Detta är enligt författarna ett resultat av förändringar i samhället under 

denna period. En period som den svenska välfärden har sin grund i.7 Men man kan inte driva 

ett medelstort företag med enbart glada amatörer. Dagsform och spelglädje kan aldrig vara det 

som är grundvalen för en verksamhet. Det måste till rationalitet, effektivitet, organisation och 

förutsägbarhet. Detta gäller inte bara organisationen utan också på plan, menar Peterson.8 I sin 

analysram tar författarna hjälp av Tomas Peterson9 och hans böcker, böcker som jag också 

använder mig av i föreliggande studie. Man jämför om Petersons analys av Halmstad BK är 

applicerbar även när det gäller Malmö FF och Hammarby IF, vilket de anser att den är, något 

som stärker mina intentioner om analysramen. De faktorer som studeras inom analysramen är 

först tid. Tiden som studeras är den före och efter amatörreglernas avskaffande. Man 

studerade under denna tid vilka olika nya aktörer som kom in på arenan, hur 

fotbollsföreningen styrdes, hur föreningarna spelade och vilket arbete låg bakom detta.   

Författarna menar att vi efter 1967 ser tendenser till en massproduktion av spelare för att 

kunna få avsättning för senare, vid vidareförsäljning. I boken sammanfattas detta i tre faser10, 

varav två av dessa är intressanta i denna uppsats. 

 

                                                 
6 Billing, Franzén, Peterson, 1999. 
7 Billing, Franzén, Peterson, 1999. s.9f. 
8 Peterson, 1993. s.9. 
9 Billing, Franzén, Peterson, 1999. s.19ff. 
10 Billing, Franzén, Peterson, 1999. s.23. 



7 
 

Fas 1: Modern sport Fas 2: Modern sport Fas 3: Postmodern sport. 
Lek Allvar (standardisering) Spektakel(designad produkt)
    
Folkrörelseförening:  Företag:  lönearbete Samverkande aktörer 
ideellt arbete och professionalism   
    
Amatörism: det 
sportsliga Professionalism: det Pengar genom spektakel 
resultatens primat ekonomiska resultatens   
  primat   

 

Petersons grundläggande teori ser ut som följer:11 

Folkrörelsebaserad fotboll          Professionaliseringsprocess Marknadsbasera fotboll 

Amatörism   fotbollsfilosofi  professionalism 

Bruksvärdesproduktion  ekonomi  företagsform 
(icke-ekonomiskt motiverad) 
Folkrörelseförening  organisation  företagsform 

 

Båda dessa varianter säger samma sak och den övre med tre faser har sitt ursprung i Petersons 

undre. Varför jag har valt att visa båda. 

 

Analysramen jobbar i tre nivåer – föreningen, spelet samt det omgivande samhället. Vilket i 

deras fall är logiskt oavsett vilken fas föreningen i fråga än befinner sig så är det som sker på 

planen alltid allvar. Jag har valt att studera denna utveckling främst ekonomiskt och 

organisationsässigt, vad gäller föreningen. Det omgivande samhället passar inte in i min 

frågeställning, varför jag till stor del lämnat detta utanför analysen. En viktig faktor till detta 

är att båda föreningarna från en lite stad, Halmstad, varför båda föreningarna kan sägas 

påverkas av det omgivande samhället på liknande sätt, jag studerar ju de underliggande 

orsakerna, det vill säga, reaktionerna.  

 

Fas 1, som innefattar perioden innan amatörreglernas avskaffande kännetecknas av ideellt 

arbete och en amatörmässig inställning till fotbollen, menar författarna. När föreningarnas 

verksamhet efter 1967 sedan förskjuts mot en mer professionell idrottsutövning (Fas 2.) så 

betyder inte detta att fas 1 ersätts utan strukturförändringen är mer av kompletterande slag. 

Vilket betyder att fas 1 aldrig försvinner, men för en underordnad ställning. Lotter säljs 
                                                 
11 Peterson, 1993. s.30. 
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fortfarande att ideellt arbetande människor, trots att föreningarna tjänar miljoner på 

sponsoravtal. Fas 3 innebär sedan att föreningen drivs i vinstsyfte, ofta som aktiebolag, spelar 

köps och säljs för att tjäna pengar och hela arrangemanget runt en match är, som Peterson 

menar, ett spektakel. 

 

1.4 Metod. 
Jag har i denna uppsats använt mig av en hermeneutisk kvalitativ metod för att få svar på min 

frågeställning. Den hermeneutiska metoden innebär att ”man systematiskt ifrågasätter och 

prövar sina tolkningar”12 och använder tolkningar av texter och människors berättelser om 

olika livserfarenheter. Tolkningen syftar till att vinna en gemensam och giltig insikt av en text 

mening. Detta gör att metoden lämpar sig bra för det valda ämnesområde då jag vill åt de 

underliggande orsakerna till att Halmstad BK blev den ledande föreningen i Halmstad. Jag 

vill med andra ord gå in bakom den text som jag framförallt fann i arkivet och analysera vad 

innebörden av den funna ”kvarlevorna” egentligen kan säga. Detta för att öka vår förståelse 

för vad som hände. Det är intressant att se att man inom forskningen kan arbeta på detta sätt. 

Att kunna reflektera över vad som finns bakom något. Detta gör att förståelsen för det 

undersökta objektet lyfts till en ny nivå och att samtidigt förståelsen i sig bildar ny kunskap. 

Dessa saker tillsammans fyller på något sätt ett hål inom den traditionella forskningen och 

sätter sig på tvären mot positivismens strukturisering av forskningen. Samtidigt för 

hermeneutiken forskningen närmare filosofin. Vissa forskare menar till och med att 

hermeneutiken är en del av filosofin.13 Hermeneutik är vidare den tolkningslära som 

förekommer inom det fenomenologiska perspektivet.14 Hermeneutiken används främst inom 

human-, kultur- och samhällsvetenskap, där hermeneutiken står för ”kvalitativa förståelse- 

och tolkningssystem” där forskarrollen ”är öppen, ’subjektiv’ och engagerad.”15  

 

Förförståelsen är viktig inom hermeneutiken då förförståelsen ses som en tillgång vid 

tolkandet och förståelsen av objektet. Förförståelsen används som ett verktyg löpande under 

tolkningen. Syftet med den hermeneutiska metoden är inte att skapa tillförlitlighet utan att 

tolka dokumentet. Det viktiga är att uppnå förståelse och inte förklaring. Forskaren är inom 

                                                 
12 Starrin & Svensson. 1994.s.88. 
13 Kavle 1997. s.49. 
14 Stensmo, 2002. s.60. 
15 Patel & Davidsson, 1994. s.26. 
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hermeneutiken en del av den verkligheten vilken studeras.16 Människan betraktas inom 

hermeneutiken som intentionell, ”att människans handlande inte orsakas av omständigheter 

utanför hennes kontroll, utan att hon förhåller sig till det som sker inom och utom henne – att 

hon avser något med det hon gör, att hon vill något.”17 

 

Inom hermeneutiken syftar man till att se helheten i det undersökta problemet. Helheten ställs 

i relation till delarna och för att uppnå fullständig förståelse växlar forskaren mellan helheten 

och delarna. Exempelvis då en forskare tolkar en intervju, börjar han/hon med att förstå 

helheten för att sedan övergå till att förstå olika delar (teman) av texten. Efter detta växlar 

forskaren mellan dessa två synsätt, helheten och delarna, för att ställa de olika förståelserna i 

relation till varandra.18 I korthet går detta ut på att skapa sig en bild av problemet i huvudet, 

studera delarna, för att sedan få förnyad kunskap i flera led. I föreliggande studie utgår jag 

från min förförståelse, tolkar de olika delarna, i detta fall vad som framkommer i 

arkivmaterialet, för att sedan sammanfatta detta till en ny helhet. Denna jämförs sedan med 

den andra föreningen och bildar tillsammans nästa steg i processen. Dessa tillsammans 

analyseras sedan i resultatet för att skapa en ny förståelse. Den hermeneutiska 

tolkningsprocessen kan ses som oändlig, men upphör i praktiken då forskaren har en rimlig 

mening som är fri från inre motsägelser, vilket är kan vara långdraget.19 I själva 

tolkningsprocessen förekommer ingen bestämd utgångspunkt eller slutpunkt. Denna process 

kallas den hermeneutiska spiralen/cirkeln, där ”text, tolkning, förståelse, ny text produktion, 

ny tolkning och ny förståelse” är ”delar i en helhet som ständigt växer och utvecklas och är 

uttryck för det genuint mänskliga.”20 

 

När det gäller mötesanteckningar utvecklas de spontant och deltagarna på mötet använder inte 

bara ord utan även gester, vilket medför att anteckningarna mer eller mindre är ofullständig då 

enbart det verbala framgår i texten. En skillnad mellan transkriberingstexter och avslutade 

(exempelvis biografier) är att de avslutade texterna är ”enastående” och välartikulerade. 

Anteckningar från möten är visserligen inte så grovt ”råmaterial” som en intervjutext, men de 

är ofta vaga med mycket avvikelser och brus. Detta kan innebära att processen för att komma 

                                                 
16 Patel & Davidsson, 1994. s.25ff. 
17 Starrin & Svensson, 1994.s.75f. 
18 Patel & Davidsson, 1994 s.25ff. 
19 Kvale, 1997.s.51. 
20 Patel & Davidsson, 1994.s.27. 
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fram till vad den som yttrade en åsikt under ett möte avsåg ibland kan bli ofullständig.21 Detta 

måste man som forskare vara medveten om. Denna tolkningsmetod har jag också tillämpat 

vid den ostrukturerade, kvalitativa intervju jag genomfört. Denna intervju skall ses som 

kompletterande då den endast var till för att täppa till ett antal hål i arkivmaterialet. 

  

1.5 Material.  
Materialet består av framförallt av arkivmaterial, men även en viss del litteratur. 

Arkivmaterial har en helt avgörande del i faktainsamlandet. Nästan allt material för denna 

studie finns tillgängligt på folkrörelsearkivet i Halmstad. Detta material är voluminöst och tar 

åtskilliga veckor att gå igenom. Även om det är stora mängder material som ska analyseras så 

är det tacksamt att det finns. För materialet är medskrivna primärkällor och innehåller i flera 

fall både positiva och negativa kommentarer om styrelsens arbete i stort och enskilda 

medlemmar i synnerhet, vilket är fantastiskt spännande. Detta bidrar till att källmaterialet kan 

ses som källkritiskt validerbart. Materialet var av skilda kvalitet beroende på vem som varit 

sekreterare, men i stort relativt heltäckande för båda föreningarna. Arkivmaterialet består av 

verksamhetsberättelser, avtal, protokoll, inkommande och utgående skrifter, kassaböcker med 

mera. Protokollen är den del av arkivmaterial som studerats mest noggrant. Detta material är 

av vitt skild kvalitet, under vissa möten finner vi kommentarer som x är tveksam, y muttrar 

och gnäller. Dessa typer av kommentarer är väldigt värdefulla då de ger en bild av stämningen 

på mötet och hur olika styrelsemedlemmar förhåller sig till olika idéer och beslut. I andra fall 

finns bara kallt uppräknande av fakta, exempelvis styrelsen beslutade om att förslag x var det 

bästa eller den värsta av alla kommentarer ”revisorerna redogjorde för det ekonomiska läget.” 

Denna kommentar är väldigt svårt att tyda och efterföljs sällan av konkreta exempel. 

Verksamhetsberättelserna är andra viktiga dokument. Dokument som förklarar årets 

verksamhet i detalj. Här har Halmstad Bollklubb varit ett föredöme och sparat i stort sett alla 

viktiga dokument under perioden. IS Halmia har varit sämre, det fattas vissa årgångar, men i 

slutändan finns ändå det väsentligaste materialet tillgängligt.  

 

När det gäller Halmstad Bollklubb så hade jag vidare haft möjligheten att i mångt och mycket 

använda Tomas Petersons bok Leken som blev allvar som valideringsverktyg, då denna bok 

bygger på samma arkivmaterial, det vill säga protokoll, verksamhetsberättelser, och så vidare. 

                                                 
21 Kvale, 1997.s.52. 
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Det har visat sig att Peterson har dragit samma slutsatser som jag av källmaterialet i flera fall 

vilket gör att jag kan se att det finns andra som dragit samma slutsats, vilket stärker min. 

 Efter att ha studerat materialet från båda föreningarna så anser jag att jag har mer än 

tillräckligt med fakta för att kunna ge en rättvis bild för vad som hänt i föreningarna under 

perioden. Jag var vidare tvungen att komplettera med intervjuer för att få rättvis tillgång till 

material. Det fanns saker som jag var tvungen att veta om framförallt IS Halmia som endast 

intervjuer kunde lösa eller rättare sagt validera. Intervju med Egon Björnfors i IS Halmia kan 

ses som ett källkritiskt vågspel. Att efter så många år svara på frågor om klubbens agerande 

för 40 år sedan. Detta kan tyckas vara faktorer som gör intervjun till källkritiskt osäker, men 

svaren på de frågor jag fick besvarade finns till stor del också i IS Halmias arkivmaterial. I de 

frågor så inte är fallet, är det relativt säkra frågor som yrken på medlemmar i styrelsen och så 

vidare. Men nog så viktiga frågor. Intervjun finns sparad som transkribering.  

 
1.7 Disposition 
Efter föreliggande inledningskapitel följer en bakgrundsbeskrivning av varför amatörreglerna 

avskaffandes och var följden blev. Därefter följer analysdelen, en del som innehåller resultatet 

av källmaterialet visade, samt sammanfattning av varje del. Efter detta följer resultatdelen där 

slutsatserna sammanfattas. Detta efterföljs av diskussionsdelen där resultatet sammankopplas 

med frågeställning och teorier.   
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2. Amatörreglerna - en översikt 
2.1 Utvecklingen som ledde till Amatörreglernas borttagande. 

Amatörbestämmelserna blev en broms för fotbollens utbredning, menar Karin Wikberg i sin 

avhandling om amatöridealet och professionalismen inom svensk idrott fram till 1967. Denna 

process synliggörs, menar hon, genom att ständiga revideringar görs av reglerna och rent 

löjliga straff för de som brutit mot reglerna. För redan tidigt, menar hon, insåg aktörerna inom 

idrotten ett marknadsvärde och även om amatörreglerna blev en broms så gjordes 

överenskommelserna upp under bordet istället.22 Det blev en balansgång mellan att följa 

regelboken och undvika att fusket blev upptäckt.23 Men trots att reglerna blev hårdare och 

hårdare struntade de penningstarka föreningarna att följa dem. Den mest omtalade händelsen 

var den så kallade amatörräfsten 1945-46, där det visade sig att bland annat Gunder Hägg 

tagit emot prispengar. Händelsen visade på amatörproblematikens grundläggande 

strukturproblem och tvingade riksidrottsförbundet att ingripa. Riksidrottsförbundet ersatte helt 

enkelt sina amatörbestämmelser med allmänna tävlingsbestämmelser 1948. Dessa var den 

internationella idrottsfederationernas amatörbestämmelser (inkl. IOK: s), dessa var väldigt 

stränga och klara vad som kunde kallas amatör och proffsidrott. Men samtidigt som detta 

skedde, anser Wikberg att Riksidrottsförbundet insåg att idrottarna inte skulle kunna vara 

amatörer i all evighet och därför blev perioden 1950-1967 en transportsträcka. Tomas 

Peterson anser däremot att mycket hände under denna period. I de nya stadgarna stod att: 24 

 

…amatörspelaren var förbjuden att tävla om penningpris i idrott, eller 
att för ekonomisk vinning utöva eller medverka vid utövande av idrott 
(§ 2). Däremot hade man rätt ”att mottaga ersättning för i samband 
med utövande av fotbollsidrott havda kostnader”.  

 

Detta omfattade ersättning för förlorad arbetsinkomst och traktamente. Dessutom kunde 

föreningen dela ut priser till spelarna, dock ej pengar. Förbundet reglerade strängt vilka 

ersättningsnivåer som gällde. Det beslutades även att ingen spelare fick neka att spela för att 

de inte fått traktamente. Det två sanktioner spelare kunde drabbas av var först att bli av med 

amatörstatusen och dels begå ett civilrättsligt brott, ingen skatt betalades ju. Att bli av med 

amatörstatusen var allvarligt under denna tid eftersom du då förbjöds spela seriematcher, 

                                                 
22 Wikberg. 2005. s.359.  
23 Intervju med Egon Björnfors. 2006-12-12. 
24 Peterson. 1993. s.47. 
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landskamper, samt i att i de flesta fall bli utlandsproffs (undantag fanns dock, vissa länder 

gick bra). Den viktigaste regeln stod i paragraf 22:25 

…föreningar, spelare och funktionärer får icke av korporationer 
firmor eller enskilda personer mottaga i reklamsyfte eller för särskilda 
prestationer vid fotbollsspel skänkta idrottspris eller ej heller i 
egenskap av idrottsutövare eller funktionär medverka vid varureklam. 

 

Tv profilen Tommy Engstrand26 skriver i svensk fotbolls åttioårsjubileumsskrift att 

avskaffandet av amatörreglerna var ett viktigt steg för svensk fotboll. Ett steg som med en 

gång suddade ut den ingrodda korruptionen. Han menar vidare att detta krävde en helt ny 

inställning till idrotten, borta var ”fixarna” som ordnade avtal under bordet. Nu skulle 

föreningarna drivas som företag och detta innebar att det krävdes effektiv marknadsföring. 

Han anser vidare att det var televisionens intåg banade väg för denna regeländring.  Peterson 

håller till viss del med om detta, även om han aldrig nämner televisionens inverkan. Han 

menar att även om det, innan 1967, var förbjudet att genom löften locka en spelare till en ny 

förening och inte heller ge hopp om anställning, så var detta vanligt förekommande.27 Detta 

betydde, som Peterson även tar upp28, att ekonomin inte skulle vara en aktör i spelet. Alla 

föreningar skulle konkurrera på samma villkor. Endast spelarnas, tränarnas och stabens 

skicklighet skulle avgöra vilka som var framgångsrika inom svensk fotboll. Detta var 

självklar ohållbart i längden. Storstadsklubbarnas inkomster var mångdubbelt större vid 

matcharrangemang, så någon ekonomisk jämlikhet fanns aldrig. Se bara att i stort sett samma 

föreningar ligger i allsvenskan idag som 1952 och 1968, med något enstaka undantag, 

undantag som idag spelar nära eliten.  

 

Peterson menar att den främsta anledningen till att amatörbestämmelserna började luckras upp 

var de framgångar svensk fotboll hade på den internationella scenen, först med OS-guldet i 

London 1948 sedan men VM-silvret på hemmaplan 1958. Dessa framgångar gjorde att 

svenska spelare blev mer eftertraktade internationellt. Svensk fotboll förlorade många av sina 

mest lysande stjärnor till utländska ligor, ofta utan att få någon som helst ekonomisk 

ersättning. Detta var ju ohållbart i längden.  

 

                                                 
25 Peterson, 1993. s.48. 
26 Red. Glanell. 1984. s. 53f. 
27 Peterson, 1993,s.48. 
28 Peterson, 1993,s.48. 
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Redan 1948 hade elitklubbarnas förening, ”föreningen Svenska Serien Div.1”, gått ut med en 

idé som innebar en sorts halvprofessionalism för att föreningarna skulle få ersättning vid 

värvningar och att spelarna skulle kontrakteras. De stora föreningarna som var för detta med 

motiveringen: ”Hellre en hederlig professionell linje än en ohederlig amatörlinje.”29 Trots 

förslagets logik röstade landsortsklubbarna som Hälsingborgs IF30, Eskilstuna och Ludvika 

mot och förslaget gick aldrig igenom.  

 

1955 gjordes ett nytt försök som återigen klubbades ner. VM i Sverige 1958 kom att bli det 

som bli början på slutet för amatörreglerna. 1964 tillsatte SFF en utredning om att revidera 

regelboken och 1965 beslutades att ytterligare fördjupa denna utredning. Det konstaterades att 

föreningarna överträdde regelverket konstant och förbundet var oförmögen att bevisa detta, 

för att därigenom införa sanktioner.31 När resultatet av denna utredning presenterades 

protesterade sju föreningar.32 De ansåg att de negativa konsekvenserna vägde tyngre än de 

positiva.  

 

Peterson menar33 att det under 1966 stod klart att svensk fotboll inte kunde leva vidare som 

rent amatörmässig då FIFA nu hade tre olika beteckningar för fotboll:  

• Professionell. 

• Icke-amatör. 

• Amatör. 

 

SFF insåg att fotbollen aldrig skulle få kallas professionell och att kritiken mot 

amatörreglerna var för stor. Detta bidrog till att icke-amatör var den enda beteckningen som 

var godtagbar inför framtiden. Det nya förslaget skilde sig inte nämnvärt från det förra, men 

helt plötsligt var uppslutningen annorlunda. Förslaget gick ut på att spelare indelades i icke-

amatörer och kontraktsspelare. Detta innebar att föreningarna hade en rättighet, men inte 

skyldighet att skriva kontrakt (på högst tre år), detta för att underlätta vid klubbyten. Förbudet 

mot reklam avskaffades också. Peterson34 menar att de förmåner och förpliktelser detta 

                                                 
29 Peterson, 1993, s.52. 
30 Stavades faktiskt Hälsingborgs IF under många år. 
31 Peterson, 1993, s.55f. 
32 IFK Göteborg, IFK Norrköping, Degerfors IF, Örgryte IS, Hälsingborg IF, Örebro SK och IF Brage. 
33 Peterson, 1993, s.57ff. 
34 Peterson, 1993, s.61. 
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innebar var något båda parter måste lära sig hantera. Förslaget klubbades med 216 mot 49 i 

förmån till JA sidan.   

Den stora frågan som Peterson ställer sig var att om nu så många var emot avskaffandet av 

amatörreglerna, hur kommer det sig att omställningen gick så smärtfritt? Jag menat att 

troligtvis var föreningarna medvetna om utvecklingen men ville avvakta tills ett gynnsamt 

ekonomiskt läge visat sig. Samtidigt så kom beslutet i en tid då regeringen beslutade om 

bidrag till föreningarna och andra ersättningar, vilket gjorde det mer gynnsamt att säga ja till 

förslaget än vad det tidigare varit. I och med att amatörbestämmelserna slopades 1967, 

började också pengarna från sponsorer och staten att spela en allt mer betydande roll för 

idrottsföreningarnas ekonomi. I boken Vem vinner i längden kan vi läsa att föreningarna var 

tvungna att börja bedriva sin verksamhet mer likt företag. Föreningarna anställde flera 

personer som förut var frivilliga funktionärer och skapade närmare kontakter med företag och 

banker, för att få sponsring eller fördelaktigare lån. Samtidigt började tränarens roll förstärkas 

och taktiska dispositioner på fotbollsplanen blev allt viktigare. Kort sagt leken hade blivit 

allvar.35 Vidare kan vi se att kommunen blir en allt viktigare aktör. Under amatörreglerna var 

det kommunen som i stort sett alla fall skötte arenans underhåll och gav föreningarna 

träningsmöjligheter. Efter 1967 blev detta ett politiskt spel om vilken förening som hade bäst 

kontakter och så vidare, framför allt vad gäller lån, planhyra och ren sponsring. Mark skriver i 

sin bok om denna process,36 att en av de främsta anledningarna till att beslutet kom just 1967 

var att idrotten haft en enorm social breddning under en period och därför var i behov av en 

mer professionell struktur på idrotten. En struktur amatörreglerna inte medgav. Dessutom kan 

sägas att fotbollen gått från en fordism till post-fordism. I boken ”vem vinner i längden” 

påpekar författarna att föreningen inte längre massproducerade utan att den specialiserade sig 

på en unik produkt, nisch. Föreningen som ett varumärke blev en allt viktigare del av 

identiteten och därför såg sig tvungen att ge sina supportrar och sponsorer något utöver det 

vanliga. Detta kunde vara exceptionella spelare, tränare eller ett sorts taktiskt spel som blev 

ett varumärke för föreningen.    

 

 

 

                                                 
35 Billing, Franzén, Peterson. 1999. s.19f. 
36 P, Mark. 1989, passim 
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3. Avhandling. 

3.1 Halmstad Bollklubb 
1964 degraderades Halmstad BK till dåvarande division tre och många i staden var 

övertygade om att bollklubbens tid var passé. Konkurrenten IS Halmia hade redan varit i 

allsvenskan under 1963 och sågs av många som framtidens förening i staden. Att Halmstad 

BK inte lyckades ta sig tillbaka till division två förrän 1969 borde ha gjort att föreningens 

anhängare övergav laget, men lojaliteten verkar varit större än så då medlemsantalet varit 

stabilt.37 1972 var föreningen tillbaka i allsvenskan och tiderna började se ljusare ut.38 

 

De dåliga åren kan delvis förklaras med en misslyckad generationsväxling. Flera tongivande 

spelare ur den tidigare framgångsrika kullen hade på något år slutat.39 En logisk förklaring är 

att de nya yngre spelarna ännu inte var mogna att ta det ansvar som deras föregångare tog 

varför de idrottliga framgångarna uteblev.  

 

Tiden runt och efter 1967 är ju väldigt intressant inom svensk fotboll och framförallt då inom 

Halmstad BK. 1967 hade Halmstad BK inkomster på 82 000 kronor och den största delen av 

dessa kom från inträde till matcher och bingo. Men från 1967 kom statliga bidrag och 

sponsorpengar att sakta men säkert bli en allt mer väsentlig del av inkomsterna.40 

Verksamheten som under 1960-talet varit en del av den ideella idrottsfolkrörelsen och 

fungerat som vilken fackförening eller Folkets Hus avdelning som helst, började allt efter som 

åren gick mer och mer likna ett mindre företag. Samtidigt blev föreningen mer beroende av att 

förädla sin produkt, vare sig detta gällde talanger eller sitt varumärke.41  

 

Halmstad BK hade under 1960 mindre än 100 medlemmar och vad som kan betecknas som en 

amatörstyrelse, mest bestående av gamla spelare. Peterson menar att Halmstad BK närmast 

var att betrakta som ett korpgäng av idag. Med denna bakgrund är det inte underligt att det 

krävdes en förändring i synen på föreningsverksamheten hos Halmstad BK. Halmstad BK 

                                                 
37 Halmstads bollklubb, Verksamhetsberättelser 1956-1983, passim, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
38 Halmstad BK: s hemsida. <http://www.hbk.se//extra/pod/?action=pod_show&id=119&module_instance=1> . 
2006-09-22 
39 Halmstads bollklubb, Verksamhetsberättelser 1956-1983 B1:2, 1962, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
40 Peterson. 1989. s.8. 
41 Peterson. 1989. s.8. 
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genomförde, enligt Peterson, en genomgripande förändring i sin organisation för att möta 

kraven och ta del av fördelarna med avskaffandet av amatörreglerna.42  

När Roy Hodgson kontrakterades som tränare gav han föreningens en stabil organisatorisk 

grund i spelet. Detta kan, enligt Peterson, vara en av anledningarna till Halmstad BK: s 

framgångar.43 En stabil grund samt att föreningen fick framgångar vid precis rätt tillfälle 

vilket skapade en kontinuitet.  

 

3.1.1 Organisation. 

För Halmstad BK: s del blev året 1964 en vändpunkt på flera sätt. Dels så degraderades 

föreningen till division tre, vilket var ett hårt nederlag för Halmstad Bollklubb. Kanske 

viktigare var då utnämningen av Nils Kjellström till ny ordförande i föreningen. Kjellström 

var den första ordförande i Halmstad BK som inte själv hade spelat aktivt i föreningen. Inte 

heller hade han varit ledare. Han hade dessutom bara ett år tidigare invalts i föreningens 

styrelse. Kjellström var vd för företaget Skånska Cement AB i Halmstad och kom senare att 

bli en viktig sponsor för föreningen och dessutom arbetsgivare till ett betydande antal spelare. 

Enligt Peterson44 så var anledningen till valet av Kjellström till ordförande att styrelsen ville 

ha bättre kontakter med näringslivet. Halmstad bollklubb blev vidare en försöksförening för 

riksidrottsförbundet som under 1960-talet införde idrottskonsulenter i varje län. Föreningen 

blev utvald att ingå i ett projekt om nytänkande inom föreningsverksamheten. 

Omstrukturering av organisationen som genomfördes 1967 var ett resultat av detta. Målet för 

denna process var att ta föreningen till och etablera sig i allsvenskan. Omstruktureringen 

kallades ”Trestegsraketen” då föreningen hade tre steg (divisioner) att ta sig till eliten, och 

innebar att man kraftigt bantade styrelsen (från nio till tre personer). Föreningen delades in i 

ett antal sektioner med en mindre huvudstyrelse som var samordnare. Ungdomsverksamheten 

prioriterades tillsammans med marknadsföringsansträngningarna i seniorsektionen.45 Enligt 

vad som kan utläsas i styrelseprotokollen ville föreningen på detta sätt effektivisera styrelsens 

arbete. Dessa ”under styrelser” träffades regelbundet och gav underlag till huvudstyrelsens 

beslut. Som exempel kan här nämnas att det fanns en speciell grupp inom seniorsektionen 

som ansvarade för att spelare skulle förses med arbete, vilket bidrog till att det blev lättare att 

                                                 
42 Peterson. 1989. s.9. 
43 Peterson. 1989. s.10f. 
44 Peterson. 1989. s.46. 
45 Peterson. 1989. s.34. 
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knyta till sig spelare från andra städer.46 Detta gjorde att föreningen snabbt kunde anpassa sig 

till de nya krav som uppenbarade sig när amatörreglerna avskaffades. Nu blev det på ett helt 

annat sätt tillåtet att betala för att få spelare till föreningen och detta var något som många 

föreningar inte klarade av att ställa om till. Alla undersektioner fick en årlig budget och en av 

årsmötet bestämd arbetsplan. Endast förändringar av denna skulle behandlas av 

huvudstyrelsen.47 

 

Diagram 3.1. Halmstad Bollklubbs nya organisationsstruktur 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Peterson, T. Leken som blev allvar. Halmstads Bollklubb mellan folkrörelse, stat och 

marknad.1993. s.35. 

 

Förändringar ledde vidare till att föreningen fick en stabil organisatorisk grund att stå på när 

det blåste kalla vindar. Men allt var ändå inte frid och fröjd. Ordförande Bengt Winges skriver 

i sin summering av 1968 i klubbtidningen Kvasten att: 

 

                                                 
46 Halmstads bollklubb, Protokoll 1956-1971 A1:1, 1965-07-12, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
47 Peterson. 1989. s.34. 
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Sålunda har jag fått bekanta mig med en ny form av beslutsinstans med 
tremanna-styrelse och en mera markant sektionsindelning än förr. Det har ju 
varit på modet att banta ner mastodontstyrelser till mera smidiga enheter men 
frågan är om man inte gått lite väl långt när man stannat vid tretalet… 
Vi har under året arbetat på det sättet att sektionsordförandena… närvarit på 
samtliga av våra ordinarie styrelsesammanträden och där utövat full yttrande- 
och förslagsrätt. Min personliga åsikt är att dessa… från ”jobba på fältet”, som 
kanske många gånger representerar det bästa underlaget för en riktig 
beslutsfattning, också ska ges tillfälle att påverka besluten genom rösträtt. 
Samarbetet har… dock fungerat friktionsfritt och det är inte min mening att 
kasta in en stridshandske mot de nyligen antagna stadgarna.48 

   

Uttalandet visar på att det ändå fanns intern kritik angående den maktcentrering 

tremannastyrelsen representerade. Men i stort så var detta inte en fråga som vållade debatt 

under styrelsesammankomsterna.    

 

Att anpassningen gick så lätt att genomföra beror på att föreningen befann sig i ett läge där 

man inte hade något att förlora. I division tre och med dålig ekonomi. Det är inte troligt att 

Halmstad Bollklubb skulle genomfört en liknande omorganisering vid denna tidpunkt, om 

man befunnit sig i IS Halmias sits, högre upp i seriesystemet.  

 

Föreningen har efter Kjellström fortsatt den inslagna vägen med att ha 

näringslivspersonligheter som ordföranden. Ordföranden som Gösta Bankell och Tore 

Elonson som båda var bankmän och så han som kom att dominera föreningen fram tills att 

han avled för ett tag sedan. Stig Nilsson, även kallad ”olje-stickan”, var under många år aktiv 

inom näringslivet i Halmstad, bland annat som ansvarig på British Petroleum, BP.  

 

Idén om fotbollens framtida utveckling visade sig alltså vara ett lyckodrag för Halmstad BK. 

Det blev en trend att allt fler styrelsemedlemmar rekryteras utifrån, menar Peterson och 

fortsätter. Kontakter med näringslivet blir allt viktigare och näringslivet vill ha inflytande i 

vart ens pengar går. Visst kan vi se att många av dem som suttit i styrelsen varit högt uppsatta 

chefer inom näringslivet, men samtidigt kan det observeras att många varit, som vi säger, 

”social-climbers”, det vill säga att de startade som arbetare men slutade som tjänstemän av 

något slag. Om detta beror på att de blev rekryterade till föreningen som kunnig inom 

                                                 
48 Halmstads bollklubb, Kvasten 1966-1988, 1968. Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
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näringslivet eller om personer ”kom upp sig” då de suttit i föreningens styrelse är svårt att se, 

menar Petersson.49 

 

3.1.2 Ekonomi. 

Bollklubben jobbade redan innan omstruktureringen 1967, med att knyta till sig många 

mindre sponsorer med hjälp av de starka personligheter som knutits till föreningen. Självklart 

har viljan funnit att få stora sponsorer, men Halmstad som stad består av många mindre 

företag och därför måste man anpassa sig efter den rådande strukturen. Med stora sponsorer 

kommer också kravet på stort inflytande i föreningen.50 De stora sponsorerna som ICA kom 

under 1980-talet.  

 

Föreningarnas förutsättningar ändrades dramatiskt under 1960-talet i och med 

internationaliseringen av fotbollen och det var bara en tidsfråga innan amatörreglerna 

avskaffades, vilket också skedde 1967. Det tog ju inte en dag för en sådan stor förändring att 

vare sig få resultat eller att komma till. Diskussionerna var hetsiga under flera år innan och de 

flesta föreningar borde, så här sett i efterhand, förstått att amatörreglerna inte kunde leva kvar 

i alla framtid. Under 1966 diskuterades svensk fotbolls framtid relativt flitigt under styrelsen 

möten och föreningen var positiv till professionaliseringen.51 Men nästa steg i denna process, 

som inbegrep stora förändringar i sättet övergångar skulle ske, röstade man emot.52 Nästa 

stora omröstning, som handlade om ytterligare professionaliseringen, genomfördes under 

1969. Denna vann landsortsklubbarna, (med Halmstad Bollklubb),53 och systemet med 

karenstid vid övergångar som en motvikt till stora ekonomiska ersättningar kom att leva kvar 

till 1980-talet. 

 

Det blev en helt ny syn på föreningarnas ekonomi som skapades i och med 

professionaliseringen. Att köpa och sälja spelare och dessutom avlöna dem var något som var 

nytt. Dessa kostnader kunde självklart inte kompenseras med högre biljettpriser och mer 

bingo. Föreningen var helt enkelt tvungen att knyta nya aktörer till sig, för att få tillgång till 

nya inkomstkällor. Sponsorer var ju som sagt det självklara svaret för Halmstad Bollklubb. 

Genom att styrelsen redan under 1960-talet insett detta kom föreningen att ligga långt fram i 
                                                 
49 Peterson. 1989. s. 48. 
50 Peterson. 1989. s. 52-53. 
51 Halmstads bollklubb, Protokoll 1956-1971 A1:1, 1966-01-13, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
52 Del av planen ”Fotboll 70” från SFF. 
53 Halmstads bollklubb, Protokoll 1956-1971 A1:1, 1969-01-08, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
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förhandlingarna. För sponsorpengar handlar i grund och botten om kontakter. I 

styrelseprotokolen kan se vi att ordet sponsring används första gången under 1969, då 

Nordiska maskinfilt betalade 3 000 kronor för overaller.54 Detta betyder dock inte att det vi 

idag kallar sponsring inte förekom tidigare utan sekreteraren använde istället ord som bidrag 

från företag eller gåva. Dessa benämningar hittas i protokollen redan 1964.55 

 

 

Diagram 3.2. Halmstad Bollklubbs intäkter 1963-1981. 

 
 
Källa: Halmstads bollklubb, Verksamhetsberättelser 1956-1983 B1:2. Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
 
För Halmstad BK började framförhållningen bära frukt intäktsmässigt under 1969 och 

intäkterna har sedan dess ökat i stort sätt varje år, även om utgifterna under några år 

fortfarande var högre än intäkterna. Dock stod inte sponsorpengar stod för hela ökningen. 

Matchintäkterna var den största posten tillsammans med pengarna från bingoverksamhet. 

Men sponsorintäkterna och statliga bidrag ökade stadigt och var i början av 1970-talet runt 

200 000 kronor.56 Dessutom ska vi dock vara medvetna om att föreningen 1969 gick upp i 

division två och något år senare i allsvenskan, vilket naturligt ger högre intäkter. 

Medlemsökningen gjorde det däremot inte, föreningen har legat runt 1 000 medlemmar från 

1968 till början av 1980-talet. Inte heller ökade antalet aktiva eller ungdomsverksamheten på 

ett sätt som skulle motivera att intäkterna ökade dramatiskt.57 

                                                 
54 Halmstads bollklubb, Protokoll 1956-1971 A1:1, 1969-04-12, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
55 Halmstads bollklubb, Protokoll 1956-1971 A1:1, 1964, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
56 Halmstads bollklubb, verksamhetsberättelser 1956-1983 B1:2, 1974. Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
57 Halmstads bollklubb, verksamhetsberättelser, passim. Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
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Från 1969 kan vi både i årsredovisningarna och i styrelseprotokollen se att ekonomi får en allt 

större roll. Ingen förbättring av ekonomi, som under några år varit dålig, kunde, trots ökade 

intäkter, skönjas under 1970. Checkkrediten som man fått under våren 1970 växte till 60 000 

under sommaren. 1971 tvingas föreningen att ansöka om ett lån hos kommunen på 100 000 

för att täcka de ökade kostnaderna.58 Enligt vad vi kan tyda ur styrelseprotokollen var 

avancemanget till allsvenskan samt, föreningens organisatoriska förändringar några år tidigare 

med den framtidsoptimism detta återspeglade, de starkaste skälen till att lånet beviljades. Men 

även bankdirektören och ordföranden Gösta Bankell hade en betydande roll i 

förhandlingarna59 Ekonomin blev sedan bättre i och med avancemanget till allsvenskan, men 

efter att har åkt ur omedelbart försämrades ekonomin igen, vilket är fullt logiskt. 

 

1974 var föreningen uppe i allsvenska igen, men ekonomin var fortfarande dålig och 25 

medlemmar fick stå som borgenärer för ett antal lån.60 Föreningen kom sedan att visa upp en 

bra kontinuitet genom att behålla sin allsvenska plats till efter undersökningsperiodens slut. 

 

Fram till guldåret låg faktiskt de sportsliga framgångarna före de ekonomiska. Bollklubben 

hade ju bevisligen spelat i allsvenskan med en dålig ekonomi. Detta betyder att för Halmstad 

BK: s del började omstruktureringen från 1967 bära frukt rent ekonomsikt först i samband 

med det allsvenska guldet 1976. Detta ger föreningen en ganska lång omställningstid, men för 

en förening som spelade i division tre 1967 så egentligen inte nio år en särskilt lång tid för att 

ta sig hela vägen till allsvenskt guld och trestegsraketen hade ju allsvenskan som mål.  

 

1976 hade ekonomin äntligen vänt och stabiliserats för Halmstad Bollklubb. Intäkterna var nu 

högre än utgifterna, +27515 kronor 1976 och +86066 kronor 1977.61 Genom att studera 

verksamhetsberättelserna syns att det allsvenska guldet 1976 mer var en positiv överraskning 

än del långsiktigt målet. Guldet kom några år tidigare än vad någon, inklusive föreningens 

mest insatta väntat sig.62 Föreningen var ju bara ett mål från degradering 1975 och hade inte 

förbättrat truppen inför guldåret, varför slumpen som sportslig faktor, måste räknas in som en 

faktor här. 
                                                 
58 Halmstads bollklubb, Protokoll 1956-1971 A1:1, 1972-02-07, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
59 Halmstads bollklubb, Protokoll 1956-1971 A1:1, 1972-02-07, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
60 Halmstads bollklubb, Protokoll 1956-1971 A1:1, 1975-01-02, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
61 Halmstads bollklubb, Verksamhetsberättelser 1956-1983 B1:2, 1976,1977, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
62 Halmstads bollklubb, Verksamhetsberättelser 1956-1983 B1:2, 1976,1977, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
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Glädjeskuttet i och med de sportsliga framgångarna under slutet av 1970-talet kan verka 

påtagligt. Samtidigt kan sägas att ekonomi under de senare åren av 1970-talet var beroende av 

spelarförsäljningar och att sämre resultat här doldes i inkomsterna vid försäljningar som den 

av till exempel ”Lie” Larsson. Denna försäljning gav bollklubben 1 000 000, men då det inte 

går att finna en post på 1 000 000 i verksamhetsberättelsen så är det troligt att utbetalningarna, 

från tyska Schalke 04, uppdelade i omgångar och därför kom att påverka Halmstad 

Bollklubbs intäkter under några år. Övergångsbeloppet i verksamhetsberättelsen 1977 är 

270 000 kronor och året efter 150 000, vilket tyder på detta, då inga andra betydande 

övergångar genomfördes.63 

 

En intressant detalj som visar på de lärdomar föreningen dragit av de svåra åren visar 

uttalandet som föreningens store ledare Stig Nilsson gjorde under 1980-talet:64   

Dagens HBK-styrelse har format sin framtidspolicy. Vi vill vara med i 
högsta divisionen men inte till varje pris. Tiden är förbi så 
styrelsemedlemmar satt med personliga konkurshotade 
borgensåtaganden. Pengarnas makt får aldrig styra HBK. Historien 
har visat att det är klubbkänslan och de goda traditionerna som styrt 
HBK och lett oss till framgångar.  

 

Diagram 3.3 Intäkternas procentuella andel.  

 
Källa. Halmstads bollklubb, Verksamhetsberättelser 1956-1983 B1:2. Folkrörelsearkivet i Halmstad.65  

                                                 
63 Halmstads bollklubb, Verksamhetsberättelser 1956-1983 B1:2, 1977,1978, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
64 Peterson. 1989. s.74f. 
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Diagrammet är intressant ur flera aspekter, men framförallt för att se utvecklingen av 

sponsring och bidrag (statligt stöd). Bidrag tar sig form av bidrag som föreningsstöd, stöd som 

bland annat är beroende på antal aktiva samt antalet träningar varje spelare gör, vilka 

kompetenshöjande aktiviteter föreningen anordnar, etc. Stöd från SFF ingår även i denna post. 

Bingo innefattar även andra lotterier och evenemang. Det är intressant att se hur viktig denna 

post är för Halmstad Bollklubb, se då speciellt den dramatiska ökningen 1973 då flera nya 

spel anordnades. Vi kan vidare se att när föreningen började gå med vinst, efter det allsvenska 

guldet 1976, så minskade också matchintäkternas andel bland de totala intäkterna. Vi ser 

samtidigt att både posterna sponsorer samt bidrag ökar stort under perioden. Detta är delvis ett 

resultat av att föreningar får betydligt större bidrag från SFF vid allsvenskt spel i allmänhet 

och bra resultat i synnerhet.  

 

När det gäller kostnader så var Halmstad Bollklubb under perioden som studerades, duktiga 

på att hålla nere den dyra posten, materialkostnader. Detta berodde på att föreningen styrt en 

betydande del av sponsringen till att gälla materialinköp.66 Detta gör att sponsringen i tabellen 

ovan kan vara missvisade då det inte alltid togs upp i bokföringen om ett företag skänkt 200 

tejprullar. Dock diskuteras detta på möten under ett antal tillfällen.67 Av egen erfarenhet vet 

jag att föreningar drar in stora pengar, ”på sidan om” vad det gäller materialsponsring som 

denna.   

 

Peterson menar att rekryteringen av nya förmågor till föreningen i huvudsak bestod i att köpa 

in dessa färdiga förmågor på spelarmarknaden. Detta trots att Bollklubben i Sverige är känd 

som en förädlingsklubb, men detta blev verklighet runt 1980. Mellan 1970-74 kom 32 procent 

av spelarna i A-lagstruppen till Halmstad BK före senioråldern. Tio år senare var siffran 56 

procent. Detta kan bero på flera saker, men den viktigaste är att föreningen satsade på sin 

ungdomsverksamhet under tiden i slutet av 1970-talet och att denna satsning tar lång tid att ge 

resultat och runt 1980 började föreningen seriöst satsa på dem. Sedan kan vi också se att 

Halmstad BK varit duktig att rekrytera unga talanger från omgivande föreningar och då dessa 

                                                                                                                                                         
65 Före 1973 är inte lotteri, bidrag och sponsorpengar separata kolumner i revisionsberättelserna i 
Verksamhetsberättelsen. Varför en uppskattning med hjälp av uppgifter i styrelseprotokollen gjorts.  
66 Halmstads bollklubb, Protokoll 1956-1971 A1:1, passim, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
67 Halmstads bollklubb, Protokoll 1956-1971 A1:1, passim, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
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kommit till föreningen före senioråldern räknas dessa som egna talanger.68 Innan detta hade 

föreningens och framförallt tränaren Roy Hodgsons inställning varit att det var bättre att 

använda intjänade pengar på ett bättre spelarmaterial än på ungdomar, som krävde en lång 

inlärningsperiod.69  

 

I november 1975 signerade Halmstad BK kontrakt med en 28årig engelsman, denna man kom 

att betyda mycket för den förändring svensk fotboll genomgick under 1970-talet. Så här 30 år 

senare kan vi intyga att valet av denna tränare blev en succé. Roy Hodgson, som idag är 

förbundskapten i Finland, behövde bara ett år på sig i Sverige för att bevisa att han dög. Men 

självklart var det livliga diskussioner under 1974-75 om vilken tränare som skulle väljas.70 

Till slut blev föreningen rekommenderade denna engelsman av SFF samt av Malmö FF:s 

tränare Bob Houghton. Hodgson är dock ingen övermänniska som helt förklarar föreningens 

framgångar. Halmstad BK hade ju byggt upp en miljö och organisation som var bättre än det 

spelarmaterial som föreningen besatt eller kanske tvärtom, det är svårt att avgöra. Roy 

Hodgson kom dock till en miljö som passade hans ledarstil, vilket också kan bero på slump 

eller framsynthet, det är svårt att bevisa. Föreningen hade, som Peterson skriver71, 

målmedvetet förberetts under tio års tid för att kunna nå framgångar, både ekonomiskt och 

organisatoriskt. Detta var i och för sig inte unikt för Bollklubben, men gav en god grund. 

Guldet 1976 kom ju att skapa en mycket gynnsam ekonomisk situation, en situation som gav 

en långvarig ekonomisk skjuts. Situationen förbättrades ytterligare med det allsvenska guldet 

1979. Detta var när föreningen låg på toppen.  

 

3.1.3 Sammanfattning. 

Det är inte troligt att föreningen redan 1976, varit nummer ett i Halmstad utan Roy Hodgson, 

menar Peterson.72 Hodgson tillförde en extra växel till föreningens organisation. Han blev 

detaljen som fick vågskålen att vicka över till Halmstad Bollklubbs fördel. Då han inte var 

från bygden kom han att se organisationen ur en utomståendes perspektiv. Samtidigt hade 

Roy Hodgson troligtvis inte passat in i Halmstad BK om det inte varit för att föreningen under 

tio långa år förberett sig att klara av övergången från amatörfotboll. De kraven som Hodgson 

ställde, som till exempel graden av professionalism med betalda medhjälpare, men även att 
                                                 
68 Peterson. 1989. s.57. 
69 Peterson. 1989. s.72ff. 
70 Halmstads bollklubb, Protokoll 1956-1971 A1:1, 1974-1975, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
71 Peterson. 1989. s.79f. 
72 Peterson. 1989. s.108. 
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föreningen ökade träningsdosen och medförde att föreningen fick ersätta för förlorad 

arbetsinkomst eller erbjuda halv- /helproffs-kontrakt, vilket föreningen gjorde redan 1969.73 

Här kan vi se att de olika pusselbitarna fint trillat på plats. Trots detta behöll Halmstad 

Bollklubb sin småstadsprägel där ideella insatser var väldigt viktiga. Det dröjde dock enda till 

mitten av sjuttiotalen förrän föreningen började närma sig kriterierna för fas 2 av den moderna 

sporten. Vi kan nu se att föreningen organisatoriskt menar allvar med sina långsiktiga planer. 

Vi ser en professionalism där spelarna får lön för utfört arbete likt på ett företag. Detta gäller 

också de ekonomiska resultaten, varför vi kan säga att Halmstad Bollklubb började närma sig 

fas 2 efter det allsvenska guldet 1976, och var helt där efter under de efterföljande åren. Enligt 

Petersons teori så var Halmstad Bollklubb då helt i fas med Professionaliseringsprocessen 

och på väg mot Marknadsbasera fotboll. Jag menar att det i Halmstad BK:s fall finns ett 

samband i mellan idrottsliga framgångar och ekonomisk utveckling. I och med Roy Hodgsons 

intåg som tränare började föreningen utveckla en ny köpstrategi och lyckades framgångsrikt 

öka föreningens intäkter. Detta mycket beroende av de intäkter de sportliga framgångarna 

genererade samt från lyckade spelarförsäljningar. Detta medförde att föreningen, under den 

senare delen av 1970-talet, låg i framkant av utvecklingen inom svensk fotboll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
73 Halmstads bollklubb, Avtal 1967-1983 B3:1, 1969, Folkrörelsearkivet i Halmstad 
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3.2 IS Halmia.  
3.2.1 Organisation 

1959 var ett bra år för IS Halmia. Föreningen hade god ekonomi och vann dåvarande division 

tre på ett övertygande sätt. Framtiden såg ljus ut och på årsmötet den 29 januari 1960 snålades 

inte på ryggdunkningarna.74 Under halvårsmötet 1961 kom en viktig fråga upp på 

dagordningen, en fråga som kom att sätta kompassriktningen för föreningens handlande under 

perioden. Frågan, som ställdes av en Lundkvist, som inte var i styrelsen, handlade om varför 

inte IS Halmia profilerade sig genom att satsa på en högklassig (sportsligt) 

ungdomsverksamhet och på ett sådant sätt bli rustade inför framtiden. Både Bertil Lindqvist, 

som satt i huvudstyrelsen och Alvbring i fotbollssektionens motsvarighet bemötte detta och 

hävdade kraftfullt, enligt vad som kan läsas ifrån protokollet, att detta inte var en fråga som 

var aktuell för IS Halmia. Då IS Halmia skulle vara en förening där alla var välkomna.75 Med 

detta svar gjordes klart för de samlade medlemmarna på halvårsmötet den väg som stakades 

ut. Skulle föreningens spelarmaterial förbättras så var det genom att knyta till sig förmågor 

utifrån.76  

 

Enligt Egon Björnfors77 var de sportsliga framgångarna en orsak till att föreningen inte såg 

anledning att ändra styrelsens sammansättning. Föreningen spelade bland annat i allsvenskan 

1963 och i var ett topplag i divisionen under allsvenskan under resterande år av 1960-talet. I 

styrelsen kom att finnas konsensus om att fortsätta den inslagna vägen och satsa på lotterier 

som huvudinkomstkälla. Man ändrar inte ett vinnande koncept. Styrelsens sammansättning 

var sådan att den bestod av ett antal duktiga medarbetar som dock i stort, med undantag för 

Hasse Magnusson, saknade formell marknadsmässig kunskap, vilket Björnfors påpekade.78 

Ordförande Egon Ydén var tandläkare, Bertil Lindqvist utbildare för lokförare, Sven Cronvall 

radiohandlare, Egon Björnfors banktjänsteman på handelsbanken, Ivan Andersson 

fabriksarbetare, Gunnar Rejme bilhandlare, Hasse Magnusson bankdirektör och Kassören 

Thure Svensson målare. Ingen av dessa var heller före detta aktiva spelare. Det fanns 

bevisligen ett antal egna företagare i styrelsen, vilka bör haft kunskaper i ekonomi, även om 

                                                 
74 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1960-01-29, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
75 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1961-06-30, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
76 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1961-06-30, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
77 Intervju med Egon Björnfors 2006-12-12. 
78 Intervju med Egon Björnfors 2006-12-12. 
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den inte är formell, varför det inte finns något som tyder på en amatörmässighet inför 

ekonomiska frågor inom styrelsen.  

 

Det är tydligt att en man mer än någon annan dominerade det dagliga livet i föreningen under 

perioden jag studerade. Egon Ydén var själv ordförande för föreningen i 18 år, fram till 1966 

och fortsatte sedan att vara hedersordförande under många år framöver. Även under tiden som 

hedersordförande så fortsatte han att dominerade föreningen. Oavsett vilken person som var 

sekreterare så var det allt Ydéns åsikter som stod skrivna i styrelseprotokollen. Han kom att 

ha åsikter om nyförvärv, om träningsförhållanden och kontakter med kommunen.79 Detta är 

intressant och trots att jag antar att han var en stor man och väldigt kapabel i det han utförde, 

så ser jag att detta hämmade föreningens utveckling. Vi kan tydlig se det då hans 

kommentarer tyder på att han vill att föreningen skall fortsätta i gamla fotspår.  

 

IS Halmias huvudstyrelse bestod under hela den undersökta perioden av en väl slimmad 

organisation med en ordförande, en sekreterare, och två till fyra övriga ordinarie 

styrelsemedlemmar.80 Varför det ibland var två och ibland fyra gick inte att få en logisk 

förklaring till. Men då det inte finns något samband med de år som föreningen hade svåra 

ekonomiska problem så är detta av mindre vikt. Föreningen var indelad i ett antal sektioner 

som var och en ansvarade för en separat idrott, dam eller herrar, ungdomar eller ekonomiska 

frågor. Huvudstyrelsen var ansvarig för hela föreningen, men varje sektion hade rösträtt i 

huvudstyrelsen.81 Detta innebär att fotbollen inte var ensamma om resurserna, utan aktivt fick 

föra sin talan. Kort sagt var styrelsen organiserad likt den idé som riksidrottsförbundet hade 

om hur en förening skulle styras för att vara mest effektiv, efter amatörreglernas avskaffande. 

Alltså relativt likt den organisation som Halmstad BK införde 1967.82 Detta innebär att rent 

organisatorisk bör IS Halmia varit bra förberedda på avskaffandet av amatörreglerna, så 

frågan är kanske mer ideologisk.  

  

 

 

 

                                                 
79 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, (et) passim, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
80 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, (et) passim, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
81 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, (et) passim, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
82 Peterson. 1989. s.34. 
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3.2.2 Ekonomin blir allt viktigare. 

Jag märker tydligt under min intervju med Egon Björnfors83 att fotbollens ekonomiska 

utveckling är en ideologisk fråga och att IS Halmia vill vara en ideell förening och föreningen 

vill inte bli beroende av marknadens krafter. Med detta menar han att obetalda insatser av 

medlemmar är en viktig del av föreningens organisation och en styrka då medlemmarna 

jobbar med föreningen. Att Stig Nilsson i Halmstad BK har liknande inställning i citatet ovan 

ger en känsla över förhållandena i Halmstad som en relativt liten svensk stad. Det första stora 

relevanta händelsen, under perioden i fokus, är nära relaterad till detta. Under ett styrelsemöte 

den 5 april 1963 bestämdes att IS Halmia skulle starta bingoverksamhet. Verksamheten skulle 

förläggas till Folkets hus. Denna verksamhet kom att bidra till en stor del av föreningens 

inkomster under många år framöver. Under ett möte senare under året beslutades även om 

lotteriverksamhet, men detta var inte första gången, men lotteriet skulle bli det störst hittills 

utan att gå in på summor.84 

 

Under mötet den 26 augusti 1964 togs ekonomi upp för första gången under den period jag 

studerar. Kassören sparkas efter att han under en tid låtit bli att redovisa föreningens 

ekonomiska problem.85 Dessa problem visar sig ändå tydligare vid mötet den 4 juni 1965 då 

det för en gångs skull i siffror meddelas hur det står till med ekonomin. Föreningen har 

12 000 i tillgångar och 19 000 i skulder, varav 15 000 förfallit till betalning. Detta tvingar 

fram ett lån från smålandsbanken som Gunnar Rejme står som borgenär för.86 Ytterligare 

möten från slutet av 1965 visar på att läget är akut. Föreningen tvingades till ytterligare lån: 

• 15 000 från supporterklubben. 

• 10 000 från GF fonden. 

• 5 000 från sällskapet GH. 

Dessa lån räddar föreningen tillfälligt för årets förlust blir 44 000 kronor. Förlusten förklaras 

med svikande publiksiffror och detta framtvingar besparingsåtgärder. Åtgärder vilka inte 

presenteras i något protokoll. Dessutom kritiseras styrelsen för att de dåliga siffrorna grundas 

i undermålig planering. Detta gör så att Egon Ydén inte längre vill sitta kvar som ordförande 

utan han ersätts av Ingvar Samuelsson.87 Vissa tendenser till att medlemmarna i 

                                                 
83 Intervju med Egon Björnfors 2006-12-12. 
84 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1963-04-05, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
85 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1964-07-26, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
86 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1965-06-04, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
87 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1965-08-28 -1966-01-14, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
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organisationen har olika åsikter om föreningens framtid visade sig ju redan tidigare och denna 

konflikt ligger latent mellan raderna under många år.     

 

Under 1966 börjar föreningen använda ordet sponsring för första gången. Först rör det sig om 

gåvor, som den 10 juni 1966, men senare under hösten börjar det även talas om att få företag 

att köpa in material som overaller och som tack få ha sitt namn på ryggen. Detta sker helt i 

enlig med den tid vi befinner sig i, då sponsring är ett ord som används flitigt i debatten om 

amatörreglernas avskaffande. Den viktigaste sponsorn under den tid jag undersökt är Blå 

Band.88 I och för sig skrivs det aldrig om de nya förutsättningarna direkt i något av de 

protokoll som undersökts, men indirekt syns att föreningen försöker anpassa sig. Som 

exempel kan nämnas att sponsrade overaller och en satsning på att få fler sponsorer till 

matchprogrammet.  

 

Under våren briserar en bomb i föreningen då någon av styrelseledamöterna skriver en artikel 

i Hallandsposten där föreningens metoder och mål inför framtiden kritiseras. Istället för att 

inse att föreningen behöver långsiktiga mål så inleds en häxjakt på den skyldige och flera 

personer pekar ut. Ordföranden Ingvar Samuelsson och Ydén tvingas flera gånger offentligt 

be om ursäkt till personer som felaktigt utpekats. Faktum är att styrelsen inte finner den 

skyldige, men resultatet som borde ha blivit en självsanering, blir istället inget av alls.89  

  

Under 1969 försöker föreningen sig på vad vi skulle kunna se som en satsning. Fyra nya 

spelare knyts till föreningen, bland annat två spelare från dåvarande Jugoslavien. Spelarna 

sejour blir inte långvarig i föreningen då sociala bitar, som arbete inte går att ordna.90 

 

Nye ordföranden Sven Rosengren får redan vid sitt tillträde, under årsmötet 9 januari, 1970, 

det hett om öronen. Ekonomin är verkligen dålig skrivs det, utan att nämna hur dålig i siffror. 

1971 får föreningen avslag på lån från kommunen. Detta kan tyckas underligt då Halmstad 

BK får igenom sin ansökan på 100 000. Men efter granskning av orsakerna till Halmstad 

Bollklubbs positiva beslut ser man att kommunen inte fått de långsiktiga garantier som 

behövs för att bevilja ett lån i denna storleksklass. IS Halmia spelar i division tre och 

Halmstad Bollklubb avancerar till allsvenskan, vilket troligtvis vägde tyngst. Samtidigt visar 
                                                 
88 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1966-07-10, Folkrörelsearkivet i Halmstad 
89 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1969-02-18, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
90 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1969-05-16, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
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det sig att många spelare går utan arbete vilket också tynger ekonomin.91 Allt detta gör att 

Rosengren avgår vid årsmötet 1972. Den nya ordföranden Sune Johnsson kräver ekonomiska 

åtstramningar. Bland annat tillåts inte spelarna att få massage, rekvisition krävs vid köp av 

materiel och föreningen betalar inte längre telefonräkningarna för ledare.92 Det viktigaste i 

detta beslut är insikten av föreningen faktiskt anställt personal i staben runt laget. 

 

En potentiellt viktig händelse inträffade under ett möte den 5 december 1972. Den kan ge en 

inblick i vad som föregick inom föreningen. Det beslutas nämligen att tränaren, lagledaren 

samt föreningens ordförande ska ha varsin röst angående laguttagningarna.93 Dock finns ingen 

uppföljning på vad detta innebar för tränarens förutsättningar, det kan vara en del i strävan att 

behålla den folkrörelsetradition Egon Björnfors talade om under intervjun. Men det kan också 

vara en professionaliseringsprocess som mynnar ut i att tränare faktiskt bestämmer 

laguttagningen. Under de följande åren varken kritiseras eller rosas detta. Jag har personligen 

svårt att tro att en engelsk tränare som Frank Marshall skulle godkänna att ordförande 

bestämde över honom i viktiga frågor om laguttagningar.   

 

Olle Jönsson föreslår under mötet den 7 augusti att ett ekonomiutskott skall skapas för att på 

lång sikt ge föreningen en hållbar ekonomi. Detta bifalles och ekonomiutskottet kom att ha 

stort inflytande under de närmsta åren. Som ett led i detta krävdes att varje ledamot av IS 

Halmias styrelse skulle skaffa minst en borgenär för framtida lån.94 Hur detta gick finns inte 

dokumenterat, men den 13 augusti 1973 krävde kassören Hasse Magnusson ett krismöte om 

ekonomin. Någon månad senare bildas ett ekonomiskt utskott med styrelsen och sponsorer. 

Deras uppgift blir att dra in mer pengar till föreningens verksamhet och att fortsätta jobbet 

mot en sund ekonomi. Samtidigt försöker styrelsen att drastiskt öka antalet lotterier.95 Rådet 

lyckas inte dra in pengar på det sätt som förväntades och den 5 december 1974 bildas ett nytt 

”råd” vars uppgift i mångt och mycket är samma som utskottets.96 Detta visar på att 

föreningen vill ha en plan för hur ekonomis ska förbättras och kom att spela betydelse 

framöver. 

 

                                                 
91 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1971-03-08, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
92 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1972-03-13, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
93 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1972-12-05, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
94 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1972-07-06, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
95 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1972-08-07, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
96 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1974-12-05, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
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Under 1974 anställs engelsmannen Frank Marshall som tränare, efter goda lovord från den 

forne svenske förbundskaptenen och engelsmannen, George Raynor och lovar att föreningen 

ska bli allsvenskt igen inom fem år, vilket han lyckas med.97 Marshall kommer till föreningen 

utan, vad det går att finna i protokollen, krav på hur han vill att organisationen runt spelarna 

skall organiseras. Detta är saker som vanligtvis diskuteras flitigt under mötena. Om detta 

beror på att föreningen redan är perfekt organiserad för Marshall eller om styrelsen bara ser 

honom som tränare finns inga belägg för.98 

 

Kassören Hasse Magnusson, som för övrigt var bankdirektör på Handelsbanken i Halmstad, 

ordnar under februari 1976 med en checkkredit på 100 000 kronor för att kunna balansera 

budgeten istället för att behöva ta lån. Men fortfarande är inte borgensåtagandena slut för 

styrelsemedlemmarna som under sommaren får gå i borgen för ytterligare lån för att balansera 

ett underskott på 600 000 kronor. Detta räcker dock inte, för under hösten förvärras krisen och 

Magnusson skriver att 100 000 behövs akut för att lösa den ekonomiska situationen. Styrelsen 

konstaterar dock att inga flera nerdragningar är möjliga och att fler inkomster behövs. Inga 

fler spelarköp beviljas. Och ytterligare 50 000 måste fram inför seriestarten.99 När det gäller 

disciplinen med spelarköp, höll detta inte någon längre tid,100 vilket tycks vara ett av 

föreningen problem vid denna tid. Senare under sommaren diskuteras leasingbilar,101 som om 

detta var hur naturligt som helst i det prekära ekonomiska läget föreningen befinner sig i.  

 

3.2.3 Bättre ekonomi? 

Den 22 augusti 1977, kom krav på ekonomiska ramar som ovillkorligen skulle hållas, 

speciellt vid spelarköp. Styrelsen anser att sponsring inte kommer att bli en betydande 

inkomst i framtiden utan verksamheten avses byggas på lotterier och annan ideell verksamhet. 

Trots att summor aldrig nämns tillsammans med sponsring och bingo och spelverksamhet, så 

visar den vikt som läggs vid att anordna bingo, danser och spel att detta är en betydande del 

av verksamheten. De pengar som annars skulle kommit från sponsring måste komma från 

annat håll. Men man beslutar att organisationen skulle omstruktureras och föreningen drivas 

som ett företag i fortsättningen om det ska ske sund ekonomisk utveckling. Målet är från och 

                                                 
97 IS Halmias hemsida: 
<http://www.halmia.se/extra/pod/?id=29&module_instance=1&action=pod_show&navid=29>  2007-04-25. 
98 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1974, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
99 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1976-10-05, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
100 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1977-08-22, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
101 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1977-06-07, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
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med nu att IS Halmia ska bli lag nummer ett i Halmstad. För att bli det kommer det inte att 

köpas in färdiga klasspelare utan satsa på att utveckla talanger. För att lyckas krävs en stark 

och effektiv organisation i hela föreningen och en stark ekonomi. Lars Lindgren och Bengt 

Johanzon blir ansvariga för den ekonomiska gruppen.102 Detta är ett vägskäl i IS Halmias 

historia och ger resultat omedelbart. Det ekonomiska läget förbättras avsevärt och året slutar 

med intäkter på 2 477 277 kronor, vilket resulterade i ett överskott på 40104 kronor, meddelas 

vid ett möte den 13 februari 1978.103 Detta är intressant då det visar att föreningen på kort tid 

kan förändra ett negativt resultat till ett positiv, bara genom att ändra synsätt.  

 

Även under 1978 är ekonomin ett av glädjeämnena, med 2 600 000 kronor i inkomster och 

dessutom överskott på 170 000 är det föreningens mest framgångsrika år hittills. På det 

sportliga planet kan vi dessutom notera att föreningen avancerade till allsvenska genom 

seriesegern i division två.104 Detta leder till att föreningen gör en satsning för att kunna 

etablera sig i högsta serien.105 Denna satsning blir dock ett stort fiasko på grund av skador på 

viktiga spelare och föreningen var redan efter vårsäsongen i princip var klara för nerflyttning. 

Detta ledde till att publiken under hösten svek och budgeten sprack. Den 25 september, när 

kassören presenterade sin kassarapport visade det sig att allt kapital var slut och att föreningen 

hade skulder i storleksordningen 100 000 kronor. Underskottet för det allsvenska året blev 

80 000 kronor.106 Under våren 1980 växer dessa skulder ytterligare och totalt söks lån på över 

600 000 hos kommunen och banker.107 Efter detta verkar ordningen i Halmstad fastställd. Än 

idag 26 år senare har inte IS Halmia lyckats ta sig tillbaka till allsvenska och inte mycket 

tyder på att detta heller kommer att ske inom överskådlig tid.  

 

3.2.4 Sammanfattning.  

IS Halmia börjar på allvar ta steget mot fas 2 inom modern sport under perioden 1977-78. Då 

börjar föreningen öppna ögonen för att se hur utvecklingen inom svensk fotboll fortskridit. 

Framförallt inser ledningen för föreningen att professionalismen i organisationen måste tas till 

ytterligare en nivå och att detta görs med hjälp av att driva föreningen som ett företag i 

meningen vinstdrivande. 

                                                 
102 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1977-08-22, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
103 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1978-03-13, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
104 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1978-11-07, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
105 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1979-03-01, Folkrörelsearkivet i Halmstad 
106 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1979-09-25, Folkrörelsearkivet i Halmstad 
107 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1980-03-10, Folkrörelsearkivet i Halmstad 
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Föreningen hade inte något långsiktigt mål som följde den utveckling som avskaffandet av 

amatörreglerna skapade. Först under 1973 skapas ett utskott med ansvar för att generera vinst 

och en hållbar ekonomi. Detta utskott lyckas till viss del förbättra ekonomin, men inte 

inkomsterna. Bildandet av ett ekonomiskt råd, 1974, lyckades inte heller förbättra detta. Först 

under 1977 började ekonomin vända.   

 

Diagram 3.4. Intäkter IS Halmia 

 
Källa: Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, (et) passim, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 

 

Detta kan vi se i diagrammet med tydlighet. Föreningen har en väldigt fin utveckling under 

några år och det visar att man är på rätt väg. Överskottet efter att skulderna reglerats blev 

1977, 40104 kronor.108 Dock visade det sig att när man åkte ur allsvenska 1979 fanns inte den 

ekonomiska basen för att snabbt komma tillbaka och det har IS Halmias bevisligen inte gjort 

ännu idag.  

 

Även om viljan att bli en framgångsrik fotbollförening alltid existerar så visade inte 

föreningen någon vilja (utåt) att långsiktigt vara Halmstads förening nummer ett förrän 1977. 

Det var först då som dessa mål blev nedskrivna i stadgarna, först då ser jag att föreningen 

tagit steget närmare fas två. Visserligen var föreningen tidigt ute mad att tala om sponsorer, 

men med tanke på att styrelsen lyckades att vända ekonomin så var pratet om sponsorer mer 

                                                 
108 Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, 1977-10-31, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
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en användning av ett modeord än en verklig mening att skapa en bas av sponsorer för att 

stimulera en ekonomisk tillväxt på lång sikt. 

 

Föreningen kommer alltså aldrig, under perioden jag studerar, att fullt komma i fas med 

Professionaliseringsprocessen, utan stannar i facket folkrörelsebaserad fotboll, enligt 

Petersons teori. Ekonomin pekar helt klart i rätt riktning och organisationsmässigt har man 

hela tiden haft en slimmad modern organisation. Det stora problemet är att föreningen 

degraderades från allsvenskan 1979. Hade IS Halmia inte drabbats av de olyckliga skadorna 

under den allsvenska säsongen 1979 och då klarat sig kvar, hade föreningen troligtvis lyckats 

fullborda resan mot steg två i Professionaliseringsprocessen. Detta skulle kunnat ha vänt 

styrkeförhållandet i staden.   

 

På tränarsidan anställdes Frank Marshall, 1974. Han höll sitt löfte om att göra föreningen 

allsvenskt inom fem år. Vad vi vet om Marshalls vidare karriär är inte så mycket mer än att 

hans tränarkarriär fortsatte med småjobb för att idag inte alls vara aktiv. 
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4. Resultat. 
Diagrammet nedan visar att det finns en differens i den ekonomisk utveckling mellan de två 

föreningarna. Vi ser att även om båda föreningarna började få högre intäkter vid samma 

tidpunkt, det vill säga runt tiden för amatörreglernas avskaffande. Detta berodde på flera olika 

orsaker; orsaker som ökade statliga bidrag, inflation, sponsorintäkter etc. Vad som är viktig är 

att se att dessa orsaker påverkade båda föreningarna på samma sätt. Vi ser vidare att den 

ekonomiska skjutsen även kommer för IS Halmia, men ett par antal år senare.  

 

Diagram 4.1 Jämförelse mellan de två föreningarnas intäkter.  

 
Källa: Halmstads bollklubb, Verksamhetsberättelser 1956-1983 B1:2, passim Folkrörelsearkivet i Halmstad, 
samt Idrottssällskapet Halmia, Protokoll 1961-1977 A1:14, passim, Folkrörelsearkivet i Halmstad. 
 

Efter 1972 stagnerade IS Halmias ekonomi, föreningen drog på sig skulder och det dröjde 

enda till 1977 innan det blev fart på ekonomin. Orsakerna till denna stagnation är svåra att se 

orsakerna bakom, men tänkbara förklaringar är att de sportliga resultaten inte nådde upp till 

de förväntningar som ställts. Detta till att publik och sponsorer inte visar samma interesse för 

föreningen. Vidare kan det bero på att föreningens primära mål under dessa år vara att 

överleva då skulderna eskalerade och ekonomin var i allmän obalans. För Halmstad Bollklubb 

var matchintäkter en väldigt stor del av intäkterna under perioden, ofta över 50 procent. Inga 

liknande siffror finns för IS Halmia, men jag kan utan att äventyra validitet i denna studie 

säga matchintäkten spelade en betydande roll även för IS Halmia. Att båda föreningarnas 

ekonomi fick en skjuts året efter Halmstad Bollklubbs allsvenska guld händer ihop med detta 

och är logiskt, då fotbollsintresset i staden Halmstad var på topp.  Idrottsliga framgångar leder 

till mer publik, som i sin tur leder till högre inkomster. Speciellt IS Halmia, som spelade en 
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division lägre, var troligtvis en vinnare här då vi ofta i konkurrenssituationer ser att ens 

sympatisörer blir extra motiverade att jobba lite extra för att komma ikapp sin konkurrent. 

Som ett bevis på detta ser vi att IS Halmia anpassar sina stadgar för att ha målet att bli stadens 

bästa förening. Tyvärr för IS Halmias del kom några oförberedda händelser, som skadorna på 

nyckelspelare under 1979, att hindra ytterligare ekonomisk utveckling. Där för blev Halmstad 

Bollklubb allsvenska guld 1979 nådastöten, då IS Halmia samtidigt degraderades.  

 

Posten kostnader är dåligt beskriven i båda föreningarnas revisionsberättelser, men speciellt i 

IS Halmias. Ofta sammanförs olika poster till en och ofta är det olika poster som sammanförs. 

Detta gör det omöjligt att veta vilka kostnader som gör att föreningen visar upp förluster vid 

flera tillfällen. Visserligen görs ett antal felsatsningar med spelare, till exempel de 

Jugoslaviska importerna under början av 1970-talet, men detta är inget som är speciellt för IS 

Halmia. Det finns dock finns inget som tyder på att pengar slösas på grova felbedömningar 

och de arvoden som erhålles av styrelsen är inte stora. Detta visar sig i de ofta heta debatter 

som varje krona i ökat arvode som styrelsen lägger förslag om. Eventuella höjningar av 

arvoden bestäms ju av medlemmarna vid årsmötet, vilket borgar för att styrelsen inte själva 

kan höja dessa utan att vara motsagda. På denna punkt är båda föreningarna väldigt lika. 

 

Skillnaden mellan Halmstad Bollklubb och IS Halmia är relativt liten. Det är svårt att se några 

större skillnader i vare sig organisation eller ekonomi. IS Halmia var faktiskt före Halmstad 

Bollklubb med att anpassa sin organisation till något som liknade den vision 

riksidrottsförbundet hade under 1960-talet och även om den ekonomiska skjutsen kom senare 

för IS Halmia så kom den faktiskt. Även om Halmstad Bollklubb brett, fin och ofta talar 

vikten med sponsring så visar tabell 3.3 att det först är efter föreningens andra allsvenska 

guld, 1979, som sponsring överstiger tio procent av de totala intäkterna. Föreningen har valt 

att jobba med mindre sponsorer istället för ett fåtal stora som en medveten strategi och även 

om det inte finns något i arkivmaterialet som talar för det så är det troligt att IS Halmia hade 

samma inställning. Detta baseras på uttalanden i protokoll och intervjun med Egon Björnfors, 

i vilka det framkom att den ideella föreningens värderingar var viktiga att bevara och stora 

sponsorer kräver också stort inflytande. Både IS Halmia och Halmstad Bollklubb är vidare väl 

medvetna om vikten av bingo och diverse spel för en bra ekonomi. Denna verksamhet som 

Peterson kallar ideell, är i många fall företagsmässig, men med ett undantag, medlemmarna 

jobbar gratis under evenemanget. Den enda typ av betalning, är eventuell ersättningen som 
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erhålles från föreningen är till exempel bidrag till turneringsresor för ungdomslag, alltså inte 

individuell ersättning. Även här är det svårt att de betydande skillnader mellan föreningarna 

även om Halmstad Bollklubb ser aningen mer positivt till att anlita betalda tjänster än IS 

Halmia.  

    
Halmstad Bollklubb visade redan under 1960-talet att föreningen hade för avsikt att bli 

stadens ledande och genomförde betydelsefulla organisatoriska förändringar för att på lång 

sikt uppnå detta mål. Om detta var beroende av att föreningen låg i division tre när detta 

genomfördes eller om det skulle skett i annat fall också är svårt att se, vi kan bara studera att 

förändringarna genomfördes. IS Halmia genomförde inte dessa förändringar utan var under 

1960-talet (och även senare också för den delen) bundna till tanken om en folkrörelsestyrd 

förening vars ekonomi vars under all framtid skulle vara beroende av ideellt arbete samt 

bingoverksamhet. I Halmstad Bollklubbs styrelse var diskussionerna vidare livliga om hur 

amatörreglernas avskaffande skulle påverka föreningen. Medan det i IS Halmias 

styrelseprotokoll i stort sett inte skriv en rad om denna omvälvning av förutsättningarna för 

föreningarna. 

 

Både IS Halmia och Halmstad Bollklubb ansåg under 1960- och 1970-talet att nya spelare 

skulle värvas till föreningen, varför den egna ungdomsverksamheten blev lidande. Under 

slutet av 1970-talet visar båda föreningarna på ett nytänkande då de nu vill satsa på att 

utveckla egna talanger. Föreningarna inser detta vid ungefär samma tidpunkt vilket kan 

betyda att diskussionerna inom fotbollen i Halmstad handlade mycket om detta vi denna tid. 

Dessa likheter finner vi också när det gäller de satsningar föreningarna gör för att bättre 

sportliga resultat. Båda föreningarna visar exempel på detta men inget av exemplen är särskilt 

tydliga. IS Halmia spelade faktiskt i divisionen under allsvenska under ett stort antal år och 

var ofta med i toppen utan att ta steget till allsvenskan. Halmstad Bollklubb gjorde visserligen 

flera säsonger i allsvenskan, men spelade också i division två under flertalet säsonger och 

gjorde faktiskt också några gästspel i division tre. Så även här finner vi flera likheter än 

skillnader.   

 

På tränarsidan var Hodgson var vidare ett unikum, något han även visat senare under sin 

framgångsrika tränarkarriär. IS Halmia val av Marshall visade sig motsvara de förväntningar 



39 
 

som ställdes på honom. IS Halmia var dessutom före Halmstad Bollklubb med att inse vikten 

av tränarens betydelse inom fotbollen då Marshall kontrakterades innan Hodgson. 

 
Halmstad Bollklubb lyckades utveckla föreningen och gå till fas 2 under mitten/slutet av 

1970-talet. Detta innebar att föreningen var en elitklubb inom svensk fotboll, på många sätt. 

IS Halmia börjar ta steget mot detta steg något år senare och kanske lyckas uppnå dessa 

minimikrav under de sista åren av den studerade perioden, men detta är en definitionsfråga. 

Dessa minimikrav inkluderar professionell organisation, insikten att fotboll är allvar ingen 

lek, och skapandet av en marknadsmässig ekonomi, som övergått från brukvärdesproduktion, 

mot en företagsform. Med detta menar jag inte att organisationen är undermånlig utan att det 

saknas långsiktiga mål fram till 1977. 

 

Vi kan tänka oss ett antal förklaringar till varför Halmstad Bollklubb anpassade sig lite före IS 

Halmia. Den första är ju att Halmstad Bollklubb hade ett ”proffsigare” synsätt och insåg att 

fotbollens villkor förändrades. Den andra är att föreningen faktiskt befann sig i division tre, 

medan IS Halmia fanns högre upp i seriesystemet. I det studerade materialet finns inget som 

tyder på vilken av dessa förklaringar som verkar mest trolig, kanske ett mellanting. IS 

Halmias agerande, som stärks i intervjun med Egon Björnfors, visar på en tro till folkrörelsen 

som var en av de stora diskussionerna innan amatörreglerna avskaffades. Men ändå anpassar 

föreningen sin organisation under början av 1960-talet. Så vi ser alltså inget klart svar, på 

frågan om vikten av de uttalanden som gjordes 1961. Föreningen väljer en medelväg. 
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5. Diskussion. 
Den ekonomiska skillnaden blev påtaglig på grund av en rad faktorer. Grunden till dessa är 

delvis sportslig, delvis organisatorisk och delvis ideologisk. De organisatoriska förändringar 

som Halmstad Bollklubb genomförde under 1960-talet var viktiga, men även IS Halmia 

genomförde liknande förändringar. En anledning var att styrelsen i IS Halmia inte ansåg att 

marknadskrafterna skulle få någon hållbar plats i fotbollens framtida utveckling, vilket 

däremot Halmstad BK: s styrelse trodde, trots, eller kanske tack vare, spel i division tre, 1967. 

Dessa saker bidrog till att föreningen inte hade något att förlora på organisatoriska 

förändringar. Kanske hade situationen sett annorlunda ut om Halmstad Bollklubb befunnit sig 

i IS Halmias situation åkande som en jo-jo mellan allsvenskan och division två? Det får vi 

aldrig veta. Men vi vet att de mål som styrelsen satte upp var tänkta att vara långsiktiga och 

inte kortsiktiga, detta gav en trygg grund att stå på, trots att metoderna ibland kritiserades 

internt. Föreningen spelade i allsvenskan 1972, och sedan från 1974 till efter 

undersökningsperiodens slut. Vilket är den grundläggande anledningen till den ekonomiska 

tillväxt föreningen visar upp. Föreningen var dock, 1974, bara ett mål från degradering vilket 

kunde betytt en betydligt annorlunda utveckling, vilket vi kan se med IS Halmia. Hade IS 

Halmia klarat det allsvenska kontraktet 1979, haft en frisk trupp 1980 och att Manchester 

United legenden Georges Best’s bror, Martin, som provtränade under 1979, varit av broderns 

kaliber, kanske situationen varit annorlunda.  

 

Flera gånger kunde jag läsa i arkivmaterialet att IS Halmias styrelse fick införa restriktioner 

för diverse inköp, restriktioner som inte efterlevdes och resulterade i ekonomiska trångmål. 

Halmstad BK hade en fast långsiktig plan som styrelsen höll sig till och kunde tålmodigt 

vänta på de idrottsliga framgångarna, som ju tillslut också kom. Självklart hamnade Halmstad 

BK i ekonomiska trångmål under vissa perioder, men inte en gång fanns förslag på att byta 

kurs från den långsiktiga planen. IS Halmias omprioriteringar, mot ett långsiktigt mål, kom 

efter Halmstad Bollklubbs guld 1976 och gav snabbt resultat i ökade intäkter, dock åkte 

föreningen ur allsvenska 1979 och ekonomin återhämtade sig aldrig efter detta. Samtidigt 

vann Halmstad Bollklubb allsvenskt guld igen samma år. Vilket bidrog till att IS Halmias 

dröm om att bli bäst i Halmstad, fortfarande 2007, väntar på att uppfyllas.  

 

Vi måste vara medvetna om att ingen av föreningarna klarar att bedriva sin verksamhet på ett 

lika professionellt sätt som till exempel storstadsklubbarna AIK, Malmö FF eller IFK 
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Göteborg. Detta beror på de ekonomiska möjligheterna som storstadsklubbarna har, vilka 

medför att ideell verksamhet som bingo och lotterier inte blir en lika viktig del av verksamhen 

som den är i småstäder som Halmstad. Dock ser Halmstad Bollklubb att sponsorernas 

inverkan på ekonomin kommer att öka. Detta ser även IS Halmia, men väljer en annan väg, 

nämligen att försöka vara en folkrörelseförening. Inte minst Egon Björnfors är mycket klar 

över detta.  

 

Sett till Halmstad så är Halmstad Bollklubb betydligt tydlig med intentionerna i sin 

ekonomiska planering och såg vikten av ett långsiktigt ekonomiskt tänkande. När det gäller 

frågan om hur föreningarna hanterade avskaffandet av amatörreglerna  

var diskussionerna var täta och hetsiga under styrelsemötena hos Halmstad Bollklubb vid 

tiden runt 1967. Detta trots att föreningen spelade i division tre. Denna sportsliga motgång 

gav föreningen en chans att genomföra en nystart, med nya personer i styrelsen. Vi vet dock 

att IS Halmias organisation i mycket redan såg ut som den som Halmstad Bollklubb införde. 

Däremot finns inget som tyder på den långsiktiga ekonomiska planeringen. Kanske hade detta 

funnits om IS Halmia, som spelade i allsvenska 1963, varit i Halmstad Bollklubbs situation. 

Enligt vad jag förstått från intervju och inläsning av arkivmaterial så var IS Halmia helt inte 

var intresserad av den typen av marknadsberoende, utan valde en annan väg, en väg som vid 

beslutet verkade vara framgångsrik, men som i efterhand visat sig vara felaktig. 

 

Vi ser vidare att sponsorintäkter blir en allt viktigare del av Halmstad Bollklubbs procentuella 

intäkter. Eftersom IS Halmia inte redovisar sponsorintäkter i sin redovisning är det svårt att 

avgöra till viken grad sponsring ökar hos IS Halmia. Vi ser dock i styrelseprotokollen att 

lotterier och bingo blir viktigare allteftersom åren går. Därför är det svårt att avgöra om det 

finns en betydande skillnad mellan föreningarna på denna punkt. Det är vidare svårt att se om 

den betydande lotteri och bingoverksamhet som båda föreningarna ansvarar för är ett tecken 

på oprofessionalism eller på företagsamhet. Jag skrev tidigare om svårigheterna och oviljan 

hos de båda föreningarna att knyta till sig stora sponsorer, då man inte var villig att låta dessa 

få betydande inflytande i beslutsprocessen inom föreningarna. Därför ter det sig naturligt att 

pengarna som behövs för verksamheten måste genereras på annat håll, vilket lotteri och 

bingoverksamhet är exempel på.  
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Det tog drygt tio år mellan att Halmstad Bollklubb omorganiserades tills de sportsliga 

resultaten var på topp. Något kortare tid dock om man ser till det verkliga målet, allsvenskan, 

ett mål som nåddes redan på hösten 1971. Här skiljer sig de två föreningarna lite åt i sin 

utveckling. Halmia spelade precis under allsvenskan i många år, de flesta med en dålig 

ekonomi. Från att föreningen tillsatte ett ekonomiskt utskott, 1972, tog det fem år innan 

föreningen vänt de ekonomiska trångmålen till ett stort överskott. Även om utvecklingen 

skiljer sig åt vad det gäller tidpunkten så är det tydligt att båda föreningarna har en liknande 

utveckling, när den väl sätter igång. 

 

Båda föreningarna hade varsin engelsman som tränare under mitten av 1970-talet. Frank 

Marshall i IS Halmia och Roy Hodgson i Halmstad Bollklubb. De båda hade dock skilda 

förutsättningar. Medan Hodgson hade relativt fria händer och skräddarsydde organisationen 

efter sina önskemål, så finns det inget i källmaterialet som tyder på att Marshall hade samman 

förutsättningar. Han var en tränare som kom till färdig organisation. Marshall klarade dock av 

att infria de mål som sattes på honom och förde föreningen till allsvenska inom fem år. 

Kanske hade Marshall gjort ett lika bra jobb som Hodgson om han varit i Halmstad 

Bollklubb? Detta är svårt att veta då Hodgsons tankar finns väldokumenterade i Petersons bok 

”Leken som blev allvar”, medan Marshalls tankar inte finns dokumenterade i något material 

som funnits tillgängligt. Hodgson ställde dock krav på Halmstad Bollklubb, krav som 

diskuterade flitigt, detta gjorde inte Marshall. Detta kan vi se då några krav aldrig 

diskuterades under IS Halmias möten. När spelare eller tränare som var aktuella för 

föreningen ställde krav så var det ämnen som diskuterades flitigt på styrelsens möten.  

 

Exempel på krav var graden av professionalism med betalda massörer och andra medarbetare, 

samt att föreningen skulle ha en ökad träningsdos med förmiddagsträningar. Dessa 

förändringar krävde att föreningen ersatte för förlorad arbetsinkomst eller erbjöd 

halv/helproffs kontrakt, vilket föreningen gjorde redan 1969. IS Halmia gjorde dock samma 

förändringar vi flera tillfällen, men var tvungna att avbryta dessa av ekonomiska skäl. 

 

Sammanfattningsvis så förändras föreningarna kraftigt under 60- och framförallt 70-talet. 

Båda föreningarna skaffar sig tidigt en ”modern” organisation med under sektioner och en 

huvudstyrelse. Skillnaden är att i Halmstad Bollklubb har endast tre personer rösträtt, vilket 

både har för och nackdelar. Båda föreningarna har vidare styrelsemedlemmar som kan ses 
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som representanter för näringsliv, banker, egna företagare. Detta oberoende av varför de 

rekryterats. Båda föreningarna har stora ekonomiska problem under delar av den studerade 

perioden och tvingas låna och ”tigga” för att klara utgifter i verksamheten. Detta tvingar fram 

nya typer av inkomster, exempelvis lotterier, bingo, sponsorer. Både ser behov av att planera 

sin ekonomi. Halmstad Bollklubb gör detta betydligt tidigare och klarar dessutom av att hålla 

sin planering. Båda föreningarna rekryterar engelska tränare med goda referenser och som 

också lyckas med de krav de har på sig. Dessutom förändrar de synen på hur föreningarna ska 

rekrytera talanger i fortsättningen, då båda föreningarna tenderar att se egna talanger som 

viktigare då dessa tränare ersätts med nya under slutat av perioden. Detta har troligtvis att 

göra med att föreningarna inte har de ekonomiska förutsättningarna för att konkurrera med 

storstadsklubbarna på spelarmarknaden. Vidare är det troligt att även om ekonomin blir allt 

vitigare för föreningarna, vilket den dramatiska ökningen av intäkter vi ser hos de båda 

halmstadklubbarna under 1970-talet visar, så spelar sportliga faktorer en viktig roll. Dels så 

bidrar sportliga framgångar till att mer publik och fler sponsorer intresserar sig för föreningen. 

Dessa ger föreningarna mer intäkter, som kan användas till bättre spelare, tränare. Detta ger 

vidare ofta ytterligare sportliga framgångar. Vi ser detta tydligt då Halmstad Bollklubbs 

ekonomi stärktes betydligt efter de sportliga framgångarna 1971 (avancemang till 

allsvenskan), 1976 och 1979. I IS Halmias fall syns inte detta lika tyligt utan det utmärkta 

ekonomiska resultatet 1977 beror på flera faktorer. Dess innefattar exempelvis att föreningen 

jobba sen 1972 med ett ekonomiskt utskott för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna. 

Dels går det inte att komma ifrån den skjuts Halmstad Bollklubbs allsvenska guld gav i form 

av ökat intresse i staden. Rent sportsmässigt var IS Halmia ett stabilt division tvålag under i 

stort sett hela perioden. Samtidigt ser vi att uteblivna sportliga framgångar genererar dåliga 

ekonomiska resultat. Halmstad Bollklubbs ekonomiska uppgång bromsades under 1973, då 

föreningen åkte ur allsvenskan 1972. Samma sak ser vi med IS Halmia 1979.  

 

Med sammanfattningen i minnet drar jag slutsatsen att det inte, i källmaterialet, går att se 

tillräckliga stora skillnader mellan föreningarna, varken ekonomiskt, organisatoriskt för att 

dra slutsatsen att Halmstad Bollklubbs framgångar i förhållande till IS Halmias beror på dessa 

faktorer. fördel. Sannolikheten är relativt stor att Halmstad Bollklubb och IS Halmia 

egentligen försöker göra precis samma sak, men att Halmstad Bollkubb lyckas lite bättre. 

Föreningen har också lite tur vad det gäller spelarrekryteringar och ren sportligt. Men det 

handlar ofta om tillfälligheter som avgör till den ena föreningens fördel. 
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5.1 Teoretisk återkoppling.  
Fas 1 i Billing, Franzén, Petersons teori bygger på att fotbollsföreningen är uppbyggd runt en 

lek tanke där ideellt arbete och amatörism är grundläggande. Fas 2 bygger på att fotbollen blir 

allvar, anställda (spelare och övriga) får lön för utfört arbete och det ekonomiska resultatet 

blir allt viktigare. Så här finns en konflikt inom IS Halmia, en konlikt som bidrar till 

svårigheten att nå fas 2, i enlighet med Billing, Franzén och Petersons teori. Konflikten gör 

sig gällande i och med att föreningen visserligen gör nödvändiga förändringar för att 

utvecklas likt teorin, men samtidigt finns krafter inom föreningen som vill styra utvecklingen 

från marknaden och mot folkrörelsen. Detta i sin tur är en av de bidragande orsakerna till att 

IS Halmia får fart på sin ekonomi senare än Halmstad Bollklubb. Men vi ser också att den 

förändring i synsätt som IS Halmia genomförde under 1970-talet ledde till att föreningen 

närmade sig fas 2 i teorin. Förändringarna var nödvändiga, men inte tillräckliga för att 

garantera resultat. Fotbollsfilosofin närmade sig i och med att Marshall anställdes, ekonomi i 

och med de långsiktiga målen 1977 och organisationsmässigt redan innan 1967. Det är just 

organisationsmässigt som tveksamheter kvarstår vad det gäller IS Halmia. Tomas Peterson 

nämner dock tydligt att fas 1 inte försvinner i och med att föreningen träder in i fas 2 utan att 

den alltid finns kvar. Detta gör att jag anser att IS Halmia når fas 2 under 1977-78. Detta kan 

inte förvecklas med de sportliga resultat som IS Halmia uppvisar, då de varit relativt stabila 

under den undersökta perioden. Det är ju fullt möjligt att en förening uppfyller kraven men 

ändå misslyckas på fotbollsplan. IS Halmias svårighet att nå och etablera sig i allsvenskan 

betyder inte att föreningen har missat betydelsen av omorganisation och nytänkande.  

 
När det gäller Halmstad Bollklubb visa föreningen att man nått upp till fas två något år innan 

IS Halmia, men skillnaden är inte stor. På många sätt drivs föreningen som ett företag av 

ekonomiskt och organisationsmässigt, men samtidigt finns folkrörelsetankarna kvar. Vi talar 

inte om ett multinationellt företag här utan som ett medelstort handelsbolag i Halmstad. Men 

fortfarande idag, 2007, har föreningen inte helt nått till en marknadsbaserad fotboll, då jag 

anser att detta kräver en börsintroduktion. Peterson är dock lite luddig över kraven här. 

Halmstad Bollklubb Visar upp en inställning som är förbi lek stadiet när man beslutar om 

omorganisationen samt livligt diskuterar fotbollens framtid på styrelsemöten under slutet av 

1960-talet. Lönearbete kom under början av 1970-talet och samtidigt visade ekonomin upp 

nödvändiga förbättringar och företagsmässig framförhållning.  
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Kort sagt kan sägas att skillnaden mellan Halmstad bollklubb och IS Halmia är liten och även 

om Halmstad Bollklubb är något år före så upprepar IS Halmia alla framsteg. Däremot finns 

inget som tyder på att fas 3 är uppnådd. Fotbollen ses inte ännu som underhållning. Liknande 

resultat får vi om vi studerar Petersons egen teori.  

 
5.2 Förslag till vidare forskning. 
Det hade varit intressant att utveckla detta resultat till att innefatta även andra delar av 

ekonomin och ta in sportliga orsaker. Detta för att ge en bredare bild av problemet. Det hade 

krävt att jag genomfört ett antal strukturerade intervjuer med personer som var aktiva i de 

båda föreningarna under den undersökta perioden, för materialet finns inte tillgängligt i 

arkivmaterialet.  

  

Ytterligare en intressant infallsvinkel till vidare forskning är att genomföra samma studie på 

andra föreningar med liknande förutsättningar som Halmstadsföreningarna och jämföra 

resultaten. På detta vis kan man urskilja likheter och skillnader mellan de olika städerna, 

vilket bidrar till ett bredare perspektiv.  

 

För vidare forskning skulle det även vara relevant att följa upp samma föreningar under 1980-

talet och framåt för att se hur de förändrats.  
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