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1. Inledning 

Den svenska fotbollen har idag en ganska låg status i världen. Det svenska landslaget klarade 

inte att kvalificera sig till VM i Brasilien 2014 och den högsta svenska serien, Allsvenskan, 

rankas just nu på en 23:e plats i Europa.
1
 Den senaste svenska framgången kom i samband 

med VM 1994 där det blev ett brons. Trots uteblivna svenska framgångar finns det ändå en 

del svenska spelare som förekommer som professionella utomlands. Zlatan Ibrahimovic är 

den största av dem och räknas som en av världens bästa spelare i dagens fotboll. I övrigt är det 

knapert men spelare som Kim Källström, Pontus Wernbloom och Rasmus Elm är exempel på 

svenska spelare utomlands. Men hur såg det ut förr?  Svensk fotboll var väldigt framgångsrik 

under slutet av 40-talet och fram till slutet av 50-talet. Landslaget vann OS-Guld i London 

1948, VM-brons i Rio 1950 och VM-silver på hemmaplan i Stockholm 1958. Det resulterade 

i att svenska spelare blev attraktiva på proffsmarknaden och Gunnar Nordahl tog klivet att bli 

det första svenska utlandsproffset 1949. Flera följde efter och svensk fotboll dränerades på 

profilstarka som till exempel Gunnar Gren och Nils Liedholm som tillsammans med Nordahl 

bildade en legendarisk anfallstrio i Milan, Gre-No-Li.
 2

 Hur upplevde de första proffsen sin 

övergång till professionell fotboll? De var vana vid att ha fotbollen som bisyssla och arbeta 

som ”vanliga” människor. Det var på sin fritid som de spelade fotboll. Var det stora skillnader 

mellan den utländska professionella fotbollen och amatörfotbollen i Sverige? Den här studien 

fokuserar på dessa två frågor och utgår ifrån spelarnas egna upplevelser genom att använda 

spelarnas självbiografier och biografier som källmaterial. Spelarna som ingår i 

undersökningen är: Gunnar Nordahl, Gunnar Gren, Nils Liedholm samt Kurt ”Kurre” Hamrin.   

 

Nyckelord: Amatörism, professionalism, fotboll, Gren, Nordahl, Liedholm, Hamrin, Grenoli. 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.fotbollskanalen.se/andra-ligor/allsvenskan-klattrar-pa-uefa-rankingen/ taget 17 maj 2014. 

2
 Andersson, Torbjörn (2002), Kung Fotboll, s. 592 f.  

http://www.fotbollskanalen.se/andra-ligor/allsvenskan-klattrar-pa-uefa-rankingen/
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2. Forskningsläge 

Till att börja med kommer definitioner angående profession, professionell, professionalisering 

samt amatör behandlas. Efter det kommer svensk och internationell forskning, som fokuserar 

på amatörism och professionalism inom idrotten och fotbollen, att behandlas.  

2.1 Profession, professionalism samt professionalisering 

Till att börja med kommer vad professionalisering innebär, vad en professionell yrkesutövare 

är samt vad en profession är för något, att definieras. Detta för att visa skillnaderna mellan 

begreppen.  Historikern Christina Florin definierar bland annat dessa begrepp i sin avhandling 

Kampen om katedern. Hon menar att begreppet professioner innebär ”heltidsarbeten med lång 

specialiserad utbildning med teoretisk-vetenskaplig anknytning och fackutbildning som 

grund”. Professionerna kan sedan utkräva monopol på sin tjänstemarknad efter att 

kunskaperna testats genom examina samt med hjälp av den kompetens som examensbeviset 

garanterar. Florin menar således att professionella yrkesutövare vill utöva kontroll över sin 

profession så att inte lekmän får inflytande över yrket. Florin anser det därför viktigt att skilja 

mellan att vara en profession och att sträva efter att bli en.
3
  

Historikern Rolf Torstendahl menar, i en artikel i Kampen om yrkesutövning, status och 

kunskap, att individerna inom en profession bildar en naturlig enhet på grund av att de har ett 

flertal varaktiga gemensamma nämnare: Liknande och gemensam utbildning, att de bedriver i 

stort sett samma verksamhet (till exempel att bota sjuka) samt oftast är medlemmar i ett 

gemensamt förbund som bidrar till kollegialitet, lojalitet och gemensamma intressen.
4
 

Utvecklingen till att bli en profession kallas för en professionaliseringsprocess. 

Professionaliseringsprocessen kan ske i olika utvecklingsstadier och nivåer. För att ta steget 

mot att bli en profession måste således en strävan finnas från aktörerna att skapa denna.
5
 I sin 

avhandling beskriver och definierar statsvetaren Ann-Sofie Lennqvist Lindén begreppet 

professionalisering med ett ord: Föryrkligande. Professionalisering innebär helt enkelt ett 

                                                           
3
   Florin, Christina (2000), Kampen om katedern – Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den 

svenska folksskolans lärarkår 1860-1906, s. 72 f.  
4
   Torstendahl, Rolf (1989), Professionalisering, stat och kunskapsbas. Förutsättningar för en teoribildning, i 

Selander, Staffan (1989), Kampen om yrkesutövning, status och kunskap – Professionaliseringens sociala 

grund, s.41 f. 
5
   Florin, Christina (2000), s. 72 f.  
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skapande av ett yrke eller profession.
6
 Hur blir man då en professionell yrkesutövare? Detta 

beskriver Torstendahl kortfattat, där han menar att man blir professionell genom att 

examineras på ett legitimerande sätt från högre utbildningsinstitutioner som oftast är inrättade 

av staten. Det innebär därmed att staten ofta auktoriserar deras examina.
7
  

En professionell yrkesutövare är, utifrån Florins beskrivning, alltså en person som vill utöva 

kontroll över sin profession samt, utifrån Torstendahls beskrivning, en person som har en 

legitimerad examen inom ett yrkesområde. Är då amatören motsatsen? För att ta reda på det 

måste en närmare beskrivning göras av vad det innebär att vara en professionell yrkesutövare, 

en amatör samt skillnaden mellan de två. 

2.2 Amatör kontra professionell  

Sociologen Robert A. Stebbins har i sin avhandling Amateurs, professionals, and serious 

leisure behandlat begreppen amatör och professionell. Stebbins väljer att definiera 

professionell samt amatör utifrån varandra, alltså han menar således att det finns ett naturligt 

samband mellan begreppen. Stebbins genomförde intervjuer av både amatörer och 

professionella och frågade de vad skillnaden mellan en amatör och en professionell var. 

Generellt menade deltagarna att skillnaden var att professionella dels lade ner mer tid och att 

de helt enkelt tjänade mer pengar på det de gjorde till skillnad ifrån amatörerna. Detta menar 

Stebbins är två definitioner som är en vanligt förekommande och som generellt kan användas 

som skillnaden mellan en professionell och amatör, även om det finns undantag. Detta menar 

han är en uppfattning utifrån det sunda förnuftet. Det innebär att vanliga personer, 

professionella samt amatörer, utifrån ett sunt förnuft-perspektiv, ser en professionell som en 

person som spenderar större delen av sin arbetstid i sin yrkesroll, en roll som den 

professionelle erhåller huvuddelen av sin inkomst från. Hur bra yrket utförs påverkar därför 

också lönen, vilket framförallt avspeglar sig inom konst-, forsknings-, idrotts- och 

underhållningsfälten. Detta menar Stebbins används som en särskiljning mellan den 

professionelle och dess amatöristiska motpart, alltså att den professionelle kan ses som ”bättre 

än” amatören genom att, som exempel, den professionelle fotbollsspelaren exempelvis skjuter 

hårdare eller är skickligare jämfört med amatören. Detta sunda förnuft-perspektiv kan dock 

inte tillämpas i alla professioner som en särskiljning mellan en professionell och en amatör. 

                                                           
6
   Lennqvist.-Lindén, Ann-Sofie (2010), Att lägga politiken tillrätta, s. 58. 

7
   Torstendahl (1989), s. 23 f.  
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Inom dessa fält särskiljs amatören ifrån den professionelle istället utifrån genomförda studier 

och statliga tillståndsförfaranden. Detta innebär helt enkelt att man genomfört ändamålsenliga 

tester samt tagit emot en laglig legitimation som visar på professionell status inom yrkesfältet, 

likt det Florin beskrivit. Kort sammanfattat tar Stebbins alltså upp två särskiljande egenskaper 

mellan professionell och amatör, ”bättre än”-perspektivet samt utbildningsperspektivet.
8
  

Utifrån detta kan alltså konstateras att den vanligt förekommande uppfattningen, utifrån det 

sunda-förnuft perspektivet, angående skillnaden mellan amatör och professionell inom fotboll 

är att den professionelle fotbollsspelaren är bättre, i det stora hela, än amatören. Detta 

perspektiv är något jag kommer utgå ifrån när jag talar om professionell fotbollsspelare och 

amatörfotbollsspelare för att visa på skillnaderna. Det är den professionella som är ”bättre” än 

amatören och som utifrån sin yrkesroll utgör större delen av sitt leverne, något amatören inte 

gör. Sambandet amatör och professionell inom idrottsfältet kommer mer noggrant att 

behandlas längre fram.   

2.3 Amatörism och professionalism inom svensk idrott och fotboll 

Fram till och med 1967 var det amatörismen som präglade svensk idrott, att vara 

professionell var inte tillåtet. Idrottshistorikern Jan Lindroth menar att inom den svenska 

idrottsrörelsen har amatörismen länge framstått som ett ideal. Tävlingsidrotten har under 

1900-talet länge präglats av amatörismen, både ideologiskt och praktiskt. Amatöridealet 

innefattade värderingar och regler samt innebar att idrott skulle bedrivas utan ekonomisk 

vinning. Som en motpol till amatörismen fanns professionalismen. Om amatören befann sig 

vid ena ändpunkten på en skala så befann sig den yrkesutövande heltidsidrottaren vid den 

andra. Amatörismen framstod tydligt som en del av en idrottslig ideologi och ett ideal till 

skillnad från professionalismen. Professionalismen kan mer ses som en form av 

normalisering, ett tillstånd som uppstod när amatörreglerna försvann 1967. Innan 

professionaliseringen var det enbart det ideella ledarskapet som rådde i föreningarna. Det 

innebar i praktiken att ett förtroendeuppdrag, som till exempel styrelseledamot inom en 

förening, inte fick förenas med betalt idrottsarbete. Exempelvis kunde inte en arvoderad 

kanslist, föreståndare för en idrottsplats eller en tränare väljas in som styrelseledamot. Att 

                                                           
8
   Stebbins, Robert.A. (1992), Amateurs, Professionals and Serious Leisure,  s. 23 f. 
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vara ordförande eller inneha någon annan framskjuten position gav inte försörjning utan 

prestige. Ingen annan folkrörelse har tillämpat en sådan ledaramatörism, menar Lindroth.
9
 

Historikern Torbjörn Andersson behandlar, i sin avhandling Kung Fotboll, den svenska 

fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut fram till år 1950
10

 och menar att fotbollen tidigt 

betraktades, i början av 1900-talet, som ett nöje samt sunt tidsfördriv och inte alls som arbete. 

Därför tog inte amatören heller emot några pengar för sitt idrottande. Den här inställningen 

gentemot idrottandet sågs som en garanti för att fair play-idealet upprätthölls samt att 

tävlandet inte urartade till egoistiskt tänkande idrottare som skulle vinna till varje pris. 

Motpolen till amatörismen, professionalismen sågs som huvudfienden, enligt Andersson. En 

professionell fotboll sågs som ett hot gentemot fair play-idealet och således inte sund för 

varken kropp eller själ.
 
Rädsla fanns att det endast skulle vara segern som betydde något för 

proffslagen. Den professionelle idrottsmannen räknades inte till de sanna gentlemännens 

skara. Andersson menar således att värnandet om amatörismen blev till den svenska 

fotbollens, och även idrottens, stora ödesfråga.
11

 Amatörfrågan var en oerhört laddad fråga. 

Framförallt handlade den om huruvida fotbollsspelare skulle få betalt eller inte när de utövade 

sin idrott. Att ta emot ersättning för att spela fotboll ansågs öppna vägen för osunda idéer 

inom idrotten och den fick inte jämställas med underhållning eller vanligt förvärvsarbete. Det 

ansågs att idrotten, och fotbollen, var något annat och högre stående.
12

 Ett annat argument mot 

genomförandet av professionell fotboll var, enligt Andersson, att landets geografi, klimat och 

folkmängd inte gynnade professionell fotboll. Det var inte heller någon bra social lösning för 

spelarna. Idrottsutövning betraktades inte som ett arbete i Sverige, idrott ansågs höra till 

fritiden.
13

 Den tidiga synen på professionella fotbollsspelare kom att ändras så småningom. 

Engelska professionella fotbollslag hade fått tillstånd att turnera i Sverige under början av 

1900-talet och inställningen gentemot de professionella spelarna började gradvis ändras. 

Professionella spelare framstod mer och mer som moraliska i svenskarnas ögon, eftersom de 

uppträdde seriöst. Med seriöst menas att de uppträdde gentemannamässigt, var skickliga, 

skötsamma och var återhållsamma med alkoholen, något som de svenska spelarna inte var. 

Detta gällde inte alla engelska lag som besökte Sverige, men i stort menar Andersson att det 

                                                           
9
     Lindroth, Jan (2011), Idrott under 5000 år, s. 195 och s. 267 f. 

10
    Andersson (2002), s. 604. 

11
    Andersson (2002), s. 254. 

12
    Sund, Bill (1997), Fotbollens maktfält - Svensk fotbollshistoria i ett internationellt perspektiv s. 66 f. 

13
   Sund (1997), s. 181. 
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såg ut på det här sättet. Svensk fotbolls kontakt med engelsk proffsfotboll hade gjort att de 

negativa sidorna med den inhemska fotbollen uppdagats. Framförallt var det just 

skötsamheten som var i fokus. Sprit, nattliv och tobak ansågs vara det som skilde proffsen 

från amatörerna och 1914 beslutade Svenska Fotbollsförbundet att spelare som uppfört sig 

dåligt, till exempel genom att överförfriska sig på alkohol, skulle diskvalificeras från 

landslagsspel.
 
En övergripande tendens kan därför urskiljas, att svensk fotboll gick mot att ha 

en mer professionell inställning även, trots den i det stora hela fortsatt var amatöristisk.
14

  

Även Bill Sund behandlar amatörfrågan och menar, att under 1920-talet debatterades det allt 

mer angående legaliseringen av professionalismen inom fotbollen. Sund nämner att det fanns 

misstankar mot en så kallad smygprofessionalisering, där bland annat AIK och IFK Göteborg 

anklagades för att ha betalat ut reseersättningar till sina spelare. I och med att amatörreglerna 

inte upprätthölls fullt ut, menade förespråkare för professionell fotboll att det var lika bra att 

legalisera den professionella fotbollen.
15

 Lösningen till problemet blev att avvika något från 

amatörismen och tillåta ersättning för förlorad arbetsförtjänst, traktamente och resebidrag. 

1929 ändrade också Riksidrottsförbundet sin hållning i frågan och gjorde samma sak som 

Svenska fotbollsförbundet. 
16

  

Debatten amatörism kontra professionalism inom svensk fotboll ska ha fortsatt och Sund 

menar, att under mellankrigstiden var ett gångbart argument för införandet av proffsfotboll, 

att om det inte genomfördes skulle svensk fotboll hamna på efterkälken gentemot den övriga 

världen. Det höjdes röster från klubbarna, AIK till exempel, att införa professionalismen, 

något som i längden ansågs måste göras. Ett första steg ansågs vara att försöka importera 

engelska fotbollstränare, andra menade att det räckte att införa segerpremier till spelarna. 

Efter andra världskrigets slut tog frågan ny fart, när svensk fotboll dränerades på sina mest 

profilstarka spelare, exempelvis Gunnar Nordahl,
17

 efter framgångarna med svenska 

landslaget.  

Amatörismen kontra professionalism inom svensk idrott, och framförallt svensk fotboll, var 

ett debatterat ämne. Men hur upplevde spelarna detta? Vilka skillnader upplevde spelarna 

fanns mellan amatörism och professionalism? Vilka var förändringarna de mötte? Det är 

                                                           
14

   Andersson (2002), s. 259 f. 
15

   Sund (1997), s. 66 f. 
16

   Sund (1997), s. 70 f. 
17

   Sund (1997), s.172 f.  
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något jag vill ta reda på i min undersökning, men för att veta vilka skillnader som fanns 

mellan den utländska professionella fotbollen och den svenska amatörfotbollen måste en 

framställning göras över hur svensk fotboll såg ut under efterkrigstiden.  

2.4 Svensk fotboll och proffsflykten 

Sund, som analyserat svensk fotboll från grunden, med spelsystem, amatörfrågan, 

proffsexport och så vidare, menar att svensk fotboll präglades av både styrka och teknik, samt 

lugn och stabilitet. Ungerska tränare, som kom till Sverige efter andra världskriget hade 

tillfört mycket teknik till svensk fotboll och utländska proffsköpare hade upptäckt detta 

faktum. Svenska landslaget skördade många framgångar tack vare det. Spelarexporten 

inleddes med Gunnar Nordahls övergång till A.C. Milan och de svenska spelarna var nästan 

gratis.
 18

 Andersson tar vidare upp proffs- och amatörfrågan. Han menar att svensk fotboll fick 

en fotbollskultur som blev en blandning av engelsk amatörism och professionalism. Alltså ett 

sorts blandsystem. Amatörismen bibehölls, vilket för spelarna innebar mindre pengar, men en 

friare position inom fotbollsföreningarna. Regelrätta spelarköps godtogs aldrig men 

Andersson menar, att å andra sidan tvingades man acceptera otaliga värvningar som förekom 

genom platsanskaffning. Andersson menar att det strängt taget inte fanns utrymme för någon 

svensk proffsfotboll. Varken ledningen i svensk fotboll eller samhället ville ha en sådan. När 

professionalismen diskuterades under mellan- och efterkrigstiden så menade man att den inte 

kunde etableras på grund av att amatörismen blivit en grundförutsättning för samhällets 

idrottsuppbackning.
19

 Han menar att det var efter det svenska OS-guldet i London 1948 som 

frågan återigen tog rejäl fart. Andersson menar, att framgången som svenska landslaget i 

fotboll hade, med OS-guld i London 1948 och VM-brons i Rio 1950, gjorde att svenska 

stjärnor plötsligt hamnade i sökarljuset för de europeiska proffsklubbarna. Det blev nu ett 

lockande alternativ att spela fotboll utomlands och tjäna pengar på sin hobby. Han menar, att 

den snabba kommersialiseringen av den sydeuropeiska fotbollen bidrog till att 

reformeringstrycket mot det svenska amatöristiska systemet ökade kraftigt. Gunnar Nordahls 

flytt, som första svenska proffs utomlands, ner till A.C. Milan gjorde att svensk fotboll över 

en natt hamnade mitt i den internationella fotbollsvärldens accelererande 

globaliseringsprocess. Det var efter olympiaden som flera svenska spelare mottog lukrativa 

                                                           
18

   Sund (1997), s. 182 f. 
19

   Andersson (2002), s. 616 f. 



Martin Bark 

 

10 

 

proffsanbud, men Andersson menar att den som först fick chansen till detta, Henry ”Garvis” 

Carlsson”, tvekat på grund av att svenska spelare var födda i ett land som kämpade emot 

yrkesfotbollens införande. Han menade att spelarna hellre ville ha ett tryggt familjeliv, där 

jobbet på Pressbyrån vägde tyngre, än att behöva utnyttja sitt idrottskunnande i rent 

förvärvssyfte. Men när Nordahl tog chansen att bli professionell, menar Andersson, att detta 

gjorde att all blyghet som funnits bland svenska spelare var som bortblåst. Det var i slutändan 

pengarna som fällde avgörandet när de valde att bli professionella. Andersson menar, att 

bland annat Gunnar Gren motiverat sitt beslut att bli professionell med att det var för att se till 

sin egen och sina barns framtid.
20

  

2.5 Professionella fotbollsspelare, ett internationellt perspektiv 

 Historikern James Walvin tar i sin bok, The only game- football in our times, 

bland annat upp hur engelska professionella fotbollsspelares vardag såg ut och var de kom 

ifrån under 1940-1950-talet. Walvin menar att de flesta professionella fotbollsspelare hade en 

arbetarklassbakgrund i norra och mellersta England. Walvin menar att de 7000 professionella 

fotbollsspelare som fanns i England under 1940-talet tjänade väldigt lite pengar för sina 

ansträngningar på fotbollsplanen, trots de stora summor pengar som genererades av publiken 

som kom och såg matcherna. De var bundna till sin klubb av ett fast ”behålla och överföra” 

system, och deras löner stabiliserades utav en maximilön, som under mitten av 1940-talet och 

fram till slutet av 1950-talet steg från 9 pund till 20 pund, tack vara press från spelarfacket. 

Walvin menar dock att det bara var en liten del av samtliga professionella fotbolsspelare som 

tjänade maxlönen, medan större delen, av professionella fotbollsspelare, tjänade mindre än en 

genomsnittlig lön för en industriarbetare. Spelarna var uppbundna av klubben och 

fotbollstränarna behandlade och betalade spelarna med en snål och elak metod, utformad för 

att tillfredsställa klubbdirektörerna, utan att bry sig allt för mycket om spelarnas känslor. 

Frågade spelarna om större lön tog klubbdirektörerna det personligt och blev förolämpade. 

Walvin menar att spelarnas position blev sämre på grund av transfersystemet som höll dem 

fast i sina klubbar. Han menar därför att många spelares karriärer, de som ville se till sin 

framtid och sin familjs bästa, förstördes på grund av klubbarnas obeveklighet.
21

 Även 

historikern Matthew Taylor beskriver ”behålla och överföra”-systemet samt maximilönen som 

                                                           
20

   Andersson (2002), s. 592 f. 
21

   Walvin, James (2001), The only game - Football in our times, s. 100 f. 
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två pelare inom den engelska ligan. Han menar att det fungerat och setts som en form av 

lönslaveri som förnekade spelarna deras grundläggande frihet, som andra arbetare fick, vilket 

innebar att de kunde lämna arbetet när de ville för att därefter kunna sälja sin arbetskraft till 

högsta budgivare. Taylor beskriver hur högt uppsatta män inom spelarfacket ansåg att de 

professionella spelarna fungerade som slavar för klubben och att de i praktiken kunde göra 

vad de ville med spelaren. De refererade även till spelarna som en typ av träl. Taylor nämner 

också att andra engelska forskare menat att fotbollsspelarna agerade som lydiga tjänare till 

sina arbetsgivare. Dock menar Taylor själv att denna betoning på spelarnas samtycke och 

herre-tjänare-relationen gav en förvrängd bild av detta.
22

 Han kommer fram till att det skilde 

från spelare till spelare och från klubb till klubb. Spelarna som spelade i högsta serien tjänade 

mer pengar än de i de lägre divisionerna. Segerpremier och dylikt var det som skilde och 

således menar Taylor att det inte går att generalisera hur professionella fotbollsspelare hade 

det, yrkesgruppen professionella fotbollsspelare varierade för stort. Men, likt Walvin, menar 

Taylor att klubbarna ”ägde” spelarna efter att de registrerats för klubben och ”behålla och 

överföra”- systemet var negativt för spelarna själva. Dock menar han att Ligan agerade som 

en sorts skiljedomare mellan spelarna och klubben, där de ofta gav fördel till spelarna när 

tvister uppkom, att det även förekom att klubbdirektörer och klubbar var beredda att lösgöra 

sin restriktiva hållning gentemot ”behålla och överföra”-systemet och sänka höga 

transfersummor för att hjälpa spelarna att få andra arbeten.
23

  

2.6 Sammanfattning och diskussion av forskningsläget 

Till att börja med valde jag att definiera vad en profession, professionalisering, professionell 

samt amatör är för något enligt forskningen. Jag valde att utgå ifrån Stebbins ”sunt förnuft”-

perspektiv för att särskilja amatör och professionell, vilket innebar att den professionelle är 

bättre på det den gör än amatören samt lever på sin yrkesroll. Sedan behandlades amatörismen 

och professionalismen inom svensk idrott, där det visats att amatörismen framstått som ett 

ideal inom svensk idrott. Något som fanns rotat bland svenska idrottsmän. Detta gjorde att när 

fotbollsspelarna väl fick chansen att bli professionella, tvekade de inför uppgiften. Gunnar 

Nordahl bröt detta och bidrog till att allt fler spelare tog chansen utomlands och enligt 

Andersson var det pengarna som var drivkraften till att bli professionell. Något jag saknar i 

                                                           
22

   Taylor, Matthew (2005), The Leaguers - The making of professional football in England, 1900-1939,  s. 84 f. 
23

   Taylor (2005), s. 117 f. 
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forskningen är dock spelarnas egna upplevelser av detta, eller snarare deras upplevelser av 

proffsfotbollen. De var ju vana vid det amatöristiska idealet som fanns inom svensk fotboll, 

hur upplevde de omställningen till professionell fotboll? Och var det enbart pengarna som var 

drivande eller var det också nöjet att få bedriva sin hobby på heltid? Det är också av värde att 

väga in hur de behandlades i sina respektive klubbar. Internationell forskning menar delvis på 

att de professionella spelarna i England kunde ses som slavar till klubben, att de var helt 

uppbundna, medan Taylor, som exempel, hävdar att det i viss mån var så men att det är en 

något hård och förvrängd bild. Hur behandlades de svenska spelarna i sina proffsklubbar? Var 

de uppbundna av klubben eller kände de sig fria, så som amatörerna i Sverige?   

3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Jag har alltid varit intresserad av fotboll och historia, därför har jag valt att slå ihop båda 

ämnena och göra en fotbollshistorisk undersökning av de första svenska professionella 

fotbollsspelarna. Syftet med min undersökning är att analysera hur tidiga svenska 

professionella fotbollsspelare påverkades av att ta steget från amatör till professionell 

fotbollsspelare utomlands. Tidigare forskning behandlar professionalismen och amatörismen 

inom idrotten samt fotbollen men någon analys utifrån spelarnas egna uppfattningar och 

upplevelser anser jag saknas, därför kommer undersökningen att utgå ifrån spelarna. Genom 

deras berättelser söker jag fånga olika teman för att sedan jämföra vad som förenar och vad 

som skiljer spelarna, samt amatör och proffsfotboll, åt. Upplevde de det lika? Fanns det 

skillnader i deras upplevelser av proffslivet? Blev de mer professionella i det avseendet att de 

nu tog ”hobbyn” fotboll mer seriöst? De teman som valts har tillkommit förutsättningslöst 

efter att analyserat spelarnas berättelser. Det ligger även ett fokus på deras upplevelser av 

proffslivet kontra amatörismen i Sverige, alltså vilka skillnader som fanns mellan svensk 

amatörfotboll och italiensk proffsfotboll.  

Källmaterialet består av självbiografier från tidigare professionella svenska fotbollsspelare. 

Dessa är: Gunnar Nordahl, Gunnar Gren, Nils Liedholm samt Kurt ”Kurre” Hamrin. 

 

 



Martin Bark 

 

13 

 

3.2 Frågeställningar  

 Hur upplevde spelarna, utifrån ett spelarperspektiv, övergången till att bli professionell 

fotbollsspelare? Vilka teman förenar och skiljer spelarna åt?   

 I vilka avseenden skilde sig den professionella fotbollen från amatörfotbollen i Sverige 

utifrån spelarnas egna berättelser?  

4. Material, källkritik, metod och avgränsningar 

Jag har valt att använda självbiografier av äldre svenska fotbollsspelare, som var aktiva som 

proffs under åren 1949-1971, som källmaterial. Anledningen till varför självbiografier valts 

till att studeras är därför att dessa självbiografier beskriver spelarnas egna upplevelser, vilket 

är min utgångspunkt. Det ska också tilläggas att samtliga böcker som jag utgått från i 

undersökningen är självbiografier. Varför denna avgränsning i tid gjorts är helt enkelt därför 

att det första svenska utlandsproffset, Gunnar Nordahl, blev professionell 1949 och, Kurt 

Hamrin som även hans självbiografi är med i undersökningen, avslutade sin professionella 

karriär 1971. Avgränsningen i tid utgår alltså från spelarnas professionella karriärers början 

och slut. Spelarna som valts är Nils Liedholm, Gunnar Nordahl, Gunnar Gren och Kurt 

Hamrin. Avgränsning av spelare har gjorts utifrån syftet att studera de första svenska 

utlandsproffsen. Varför jag valt dessa fyra spelare är därför att de dels var bland de första 

svenska fotbollsproffsen utomlands och dels för att de var mycket kända svenska 

fotbollsstjärnor i Sverige under den 1950- och 1960-talet. Gunnar Nordahl var det första 

utlandsproffset, medan Gunnar Gren samt Nils Liedholm följde hans fotspår till Milan strax 

därpå. Dessutom har jag valt att undersöka Kurt Hamrins självbiografi med anledning av att 

den möjligtvis kan bidra med ett annat perspektiv på proffslivet utomlands då han kom att bli 

professionell fotbollsspelare 8-12 år senare än till exempel det första svenska fotbollsproffset 

Gunnar Nordahl. Min tidsavgränsning utgår från de år spelarna var aktiva i sina respektive 

proffsklubbar. För insamling, tolkning och analys av det empiriska materialet så har en 

kvalitativ textanalytisk metod valts, undersökningen är också i viss mån komparativ då den 

jämför spelarnas upplevelser med varandra. Motiveringen till vald metod är att textanalysen 

ger ett brett spelrum för tolkning och analys av källmaterialet. Genom att läsa samtliga 

självbiografier noggrant så kommer segment att kunna lyftas ur och analyseras utifrån syfte, 

frågeställningar samt tidigare forskning, det gör undersökningen kvalitativ. När en textanalys 
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görs utifrån självbiografier så är det viktigt med källkritiska överväganden. Källkritiken 

innebär en uppsättning hantverksregler som säger hur man ska behandla frågor för att inte 

förvränga den information man får ut av dem. Dessa regler är enligt Kjeldstadli i stort sett ett 

systematiserat sunt förnuft. Enligt Kjeldstadli finns fyra sidor hos källgranskningen som 

logiskt kan skiljas åt vilka är:  

 1. Vilka källor har vi för att belysa en fråga? Det gäller att använda källor som är 

fullständiga eller åtminstone representativa.  

 2. Vilka är de källor vi står inför? Vad för slags källor är det? Vilken funktion 

hade de i den situation och den miljö de blev till? Dessa frågor ställs gentemot källorna för att 

bestämma vem som är upphovsman och till vilket syfte källorna skapades.  

 3. Vad står det i källorna? Vilken innebörd har de? Källorna måste tolkas för att 

kunna användas.  

 4. Vad kan vi använda dem till? Forskaren måste bestämma om källorna är 

relevanta för undersökningen och problemställningen. Det viktiga är ändå först och främst att 

få fram hur trovärdiga källorna är. 
24

 

I min källkritiska analys av mitt källmaterial har jag använt Kjeldstadlis fyra 

punkter som stöd och utgångspunkt. Mitt källmaterial består av självbiografier, men jag väljer 

även att nämna biografier för att visa på skillnaderna mellan dessa så att de inte förväxlas. Om 

man utgår ifrån självbiografier och biografier som källmaterial måste man förhålla sig till att 

de bör tolkas på olika sätt. Biografier skrivs av en författare som utifrån ett källmaterial 

skildrar en persons liv. Källmaterialet kan bestå av intervjuer med personen själv, 

familjemedlemmar eller vänner, men det kan också bestå av annat material, till exempel 

tidningsurklipp eller dylikt. Därför är det viktigt att vara medveten om att en biografi som 

används som källmaterial är en andrahandskälla. Detta kan göra biografin tendentiös och det 

är därför viktigt att undersöka för vem biografin är skriven. En biografi kan i vissa fall vara 

skriven likt en roman för att försköna en persons liv, men också vara skriven som en 

manifestation för personen i frågas åsikter om saker och ting, vilket gör biografin subjektiv. 

Men, som Kjeldstadli beskriver, har vi inte förstakällan är nästa, den närmaste källan, den 

                                                           
24

 Kjeldstadli, Knut (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 163 f.  
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primära källan.
25

 I mitt fall har jag inte tillgång till förstakällan vilket innebär att även 

biografierna kan användas som primära källor.   

En självbiografi, som även kallas memoarer, är skriven av personen själv. Det är en stor 

skillnad gentemot biografier. Det är huvudpersonen själv som skildrar sitt eget liv utifrån egna 

upplevelser och erfarenheter. Det är personens egna tolkningar av sina upplevelser som 

beskrivs vilket gör självbiografin till en förstahandskälla när den används som källmaterial. 

Dock har självbiografin som uppgift att skildra personens eget liv, vilket i vissa fall kan göra 

att prestationer eller upplevelser, likt biografin, blir förstorade. Självbiografier kan därför vara 

väldigt subjektiva i den mån att personens egna tolkningar och uppfattningar beskrivs på ett 

sätt, som kanske inte helt stämmer överens med vad som skett i verkligheten. I vissa fall 

skrivs även självbiografier av så kallade spökskrivare. Dessa skriver självbiografierna i 

personen i frågas namn eller tillsammans med den berörde personen. 

För min undersökning är det dock en fördel att självbiografierna är subjektiva, därför att det är 

utifrån spelarens egna upplevelser och uppfattningar av hur det var att vara svensk och 

professionell fotbollsspelare utomlands som mitt fokus ligger. I självbiografierna blir det 

tydligt att det är spelarnas egna upplevelser i och med att det är spelarna själva som skrivit 

boken. 

De böcker jag använder i min undersökning är också skrivna under olika perioder i spelarnas 

liv vilket är viktigt att ha i beaktande. Till exempel är Gunnar Nordahls bok skriven medan 

han fortfarande spelade, medan Nils Liedholms är skriven cirka 25 år efter att han slutade 

spela vilket utgör en stor skillnad. Detta kan kanske påverkat mitt resultat, till exempel kan 

Liedholm ha glömt detaljer i samband med övergången till proffslivet som Nordahl inte 

glömt, samtidigt kunde Liedholm göra en fullständig beskrivning av sitt proffsliv, därför att 

han inte längre spelade, något Nordahl inte kunde göra därför att han hade några år kvar på 

sin proffskarriär. Det fanns likheter i hur Grens, Nordahls och Hamrins självbiografier skrevs. 

De är alla skrivna medan de fortfarande var aktiva proffs i Italien, de tar alla upp både 

fotbollslivet i Sverige och Italien samt beskriver matcher och situationer i matcherna på ett 

mycket ingående sätt. Nils Liedholms skiljer sig i det avseendet då boken är skriven efter hans 

aktiva fotbollskarriär. Den fokuserar också dels på hans karriär som spelare men också hans 

karriär som tränare vilket de andra självbiografierna inte gör.  
                                                           
25
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5. Bakgrund 

I denna del kommer en kortfattad genomgång av varje spelare, som är med i undersökningen, 

att presenteras i form av faktatexter. Detta för att ge en inblick i vad spelarna presterat och 

vilka klubbar de representerat i sina karriärer.   

5.1 Gunnar Nordahl 

Gunnar Nordahl föddes 1921 och var en svensk professionell fotbollsspelare.
26

 Han växte upp 

i Hörnefors där han i den lokala fotbollsklubben började sin fotbollskarriär. 1937 fick han 

chansen i A-laget och spelade i föreningen fram till och med 1939.
27

 Från Hörnefors IF gick 

han över till Degerfors IF och började att arbeta på det lokala Jernverket i Degerfors.
28

 I 

Degerfors debuterade han i Allsvenskan och stannade där i 4 ½ år innan det bar iväg till 

Norrköping och spel i IFK Norrköping. I Norrköping fick han arbete som brandman. Innan 

flytten till kamraterna så debuterade han i landslaget den 8 juni 1941 mot ett lag som pressen 

utsåg och den 28 juni gjorde han sin första landskamp mot Danmark i Köpenhamn. 

Sammanlagt hann Nordahl göra 33 landskamper och 42 mål. I Norrköpings-kamraterna var 

han väldigt framgångsrik och vann Allsvenskan fyra år i rad (1945-48), blev svensk 

cupmästare 1945 och vann Allsvenskans skytteliga fyra gånger. 1947 blev han tilldelad 

guldbollen och 1948 var han en del i det framgångsrika svenska landslag som vann olympiskt 

guld i London.
29

 Det olympiska guldet gjorde att många utlandsklubbar fick upp ögonen för 

de svenska spelarna, bland annat Nordahl. Han blev den förste svenske fotbollsspelaren som 

blev professionell utomlands. Nyåret 1949 åkte han ned till A.C. Milan. I Milan fick han 

sällskap av Nils Liedholm och Gunnar Gren vilka bildade trion Gre-No-Li. I Milan spelade 

han 1949-56 och vann den italienska ligan två gånger och italienska skytteligan fem gånger. 

Han avslutade spelarkarriären som spelande tränare för A.S. Roma 1958.
30

 Kallades för ”Il 

Pompiere” (brandmannen) i Italien.
31

 

 

 

                                                           
26

   http://svenskfotboll.se/landslag/hall-of-fame/sfs-hall-of-fame/?profile=16748 Taget datum: 16 maj 2014. 
27

   Nordahl, Gunnar (1954), Guld och gröna planer, s. 18. 
28

   Nordahl (1954), s.25 ff. 
29

   http://svenskfotboll.se/landslag/hall-of-fame/sfs-hall-of-fame/?profile=16748 Taget datum: 16 maj 2014. 
30

   Nordahl (1954), s. 48. 
31

   http://svenskfotboll.se/landslag/hall-of-fame/sfs-hall-of-fame/?profile=16748 Taget datum: 16 maj 2014. 
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5.2 Nils Liedholm 

Nils Liedholm föddes 1922 i Valdemarsvik och var en svensk professionell fotbollsspelare.
32

 

Han började fotbollskarriären i Valdermarsviks IF innan han via IF Sleipner tog sig till IFK 

Norrköping.
33

 I Norrköping vann han ett Allsvenskt guld 1948 och var med i OS-laget 1948 

som vann det olympiska guldet i London. 1949 tog han chansen att bli professionell 

fotbollsspelare i A.C. Milan och spelade där 12 säsonger (1949-61). Liedholm vann den 

italienska ligan fyra gånger innan han valde att avsluta karriären 1961. 1958 var han lagkapten 

för det svenska landslag som gjorde succé i hemma-VM och slutade tvåa efter förlust mot 

Brasilien i finalen med 5-2 där han bland annat öppnade målskyttet för Sverige. Han gjorde 

23 landskamper och 12 mål för det svenska landslaget.
34

 I Italien kallades han för ”Il Barone” 

(baronen) och ”Il Conte” (greven) för sitt värdiga uppträdande och sin diskreta charm.
35

 

5.3 Gunnar Gren 

Gunnar Gren föddes 1920 i Göteborg och var en svensk professionell fotbollsspelare.
36

 Han 

spelade i ett flertal klubbar under sin karriär och dessa var i tur och ordning: Silverkällans IK, 

BK Strix, Lindholmens BK, GAIK, Gårda, IFK Göteborg, Milan, Fiorentina, Genoa och 

Örgryte IS. I tre av dessa klubbar, som var italienska klubbar, huserade han som professionell 

fotbollsspelare. Dessa var: Milan, Fiorentina samt Genoa.
37

  Hans första allsvenska klubb var 

Gårda och han började spela där när han var 17 år våren 1938.
38

 I tre år spelade han i Gårda 

innan han gjorde övergången till IFK Göteborg där han spelade 1941 till 1949. Han 

debuterade för sin nya klubb sommaren 1941 och i slutet av säsongen stod det klart att IFK 

Göteborg slutade som seriesegrare, han hade vunnit ett SM-Guld vilket var starten på en 

lysande och framgångsrik karriär.
39

1946 fick han ta emot Guldbollen som Sveriges bästa 

fotbollsspelare, och den förste att någonsin bli tilldelad priset, och 1947 vann han skytteligan i 

Allsvenskan. 1948 var han med och vann olympiskt guld med svenska landslaget i London 

och prestationen där banade så småningom väg för ett framtida proffsliv.
40

 Efter ett antal 

                                                           
32

   http://svenskfotboll.se/landslag/hall-of-fame/sfs-hall-of-fame/?profile=16744 Taget datum: 16 maj 2014. 
33

   Liedholm, Nils (1984), Fotboll, stjärnor och vin, s .24. 
34

   http://svenskfotboll.se/landslag/hall-of-fame/sfs-hall-of-fame/?profile=16744 Taget datum: 16 maj 2014. 
35

   Liedholm (1984), s. 10 och s. 15. 
36

   http://svenskfotboll.se/landslag/hall-of-fame/sfs-hall-of-fame/?profile=16733 Taget datum: 16 Maj 2014. 
37

   Gren, Gunnar (1958), Professor i fotboll, s. 13. 
38

   Gren (1958), s.16. 
39

   Gren (1958), s. 19 f. 
40

   Gren (1958), s. 96 ff. 

http://svenskfotboll.se/landslag/hall-of-fame/sfs-hall-of-fame/?profile=16744
http://svenskfotboll.se/landslag/hall-of-fame/sfs-hall-of-fame/?profile=16744
http://svenskfotboll.se/landslag/hall-of-fame/sfs-hall-of-fame/?profile=16733


Martin Bark 

 

18 

 

anbud från olika klubbar utomlands, bland annat ifrån Spanien och Frankrike, valde Gren till 

slut A.C. Milan som ny klubbadress. Där spelade han tillsammans med Gunnar Nordahl och 

Nils Liedholm och bildade den legendariska anfallstrion Gre-No-Li.
41

 Han stannade i Milan i 

tre säsonger och vann en ligatitel år 1951. Efter Milan fortsatte karriären först till Fiorentina 

1952-54, sedan till Genoa 1955-56 för att sedan återvända hem och avsluta karriären i Sverige 

och Örgryte IS. 1958 var han med i Sveriges framgångsrika VM-lag. I A-landslaget gjorde 

Gren totalt 57 framträdanden och 32 mål. 
42

 Gunnar Gren var en oerhört älskad och hyllad 

spelare i Italien och kallades för ”Il professore”, professorn, av fotbollskunniga italienare.
43

  

5.4 Kurt ”Kurre” Hamrin 

Kurt ”Kurre” Hamrin föddes den 19 november 1934 i Stockholm.
44

 Hamrins moderklubb var 

Huvudsta IS, och när han var 19 år gick han över till AIK. Där gjorde han 62 matcher och 54 

mål mellan åren 1953-1955 och var med om att spela upp AIK i Allsvenskan.
45

 Under tiden 

blev han utsedd till årets AIK:are samt mottog pris för 1954 års bästa spelare i Allsvenskan 

efter att ”Idrottsbladet” gjort en omröstning.
46

 1954 vann han även skytteligan i 

Allsvenskan.
47

 Hamrin var inte bara lyckad som fotbollsspelare utan han hann göra några 

landskamper för ishockeylandslaget samt några Allsvenska matcher för AIK hockey, han 

vann även AIK hockeys skytteliga när de spelade i division 1.
48

 År 1956 blev Hamrin proffs i 

Torino-klubben Juventus, men han spelade i flera proffsklubbar, samtliga var i Italien, innan 

han avslutade sin karriär. Dessa var: Juventus (1956-57), AC Padova (1957-58), AC 

Fiorentina (1958-67), AC Milan (1967-69) samt SSC Napoli (1969-1971). I Italien var han 

väldigt framgångsrik och vann Cupvinnarcupen två gånger, 1961 med Fiorentina och 1968 

med Milan, Italienska cupen två gånger, båda med Fiorentina 1961 och 1966, samt italienska 

ligan en gång, med Milan 1968. Han var även en del av det framgångsrika VM-laget 1958 

som blev tvåa på hemmaplan. Hamrin var en fruktad målskytt och gjorde sammanlagt 190 

mål på 400 matcher i italienska ligan, kom tvåa tre gånger i italienska skytteligan och blev 

                                                           
41

   Gren (1958), s.124 ff. 
42

   http://svenskfotboll.se/landslag/hall-of-fame/sfs-hall-of-fame/?profile=16733 Taget datum: 16 Maj 2014. 
43

   Gren (1958), s. 160. 
44

   Hamrin, Kurt (1969), Mina drömmars mål, s.11. 
45

   http://svenskfotboll.se/landslag/hall-of-fame/sfs-hall-of-fame/hamrin-kurt/ Taget datum: 19 Maj 2014. 
46

   Hamrin (1969), s. 33 och 51. 
47

   http://svenskfotboll.se/landslag/hall-of-fame/sfs-hall-of-fame/hamrin-kurt/ Taget datum: 19 Maj 2014. 
48

   Hamrin (1969), s. 17, 23 och s.48 f. 

http://svenskfotboll.se/landslag/hall-of-fame/sfs-hall-of-fame/?profile=16733
http://svenskfotboll.se/landslag/hall-of-fame/sfs-hall-of-fame/hamrin-kurt/
http://svenskfotboll.se/landslag/hall-of-fame/sfs-hall-of-fame/hamrin-kurt/


Martin Bark 

 

19 

 

utvald att spela för världslaget 1967 mot Spanien. I landslaget gjorde han sammanlagt 32 A-

landskamper och 17 mål.
49

   

6. Undersökning 

Jag har valt att, i min undersökning, dela upp den utifrån varje spelare. Detta görs för att 

tydligt särskilja spelarnas uppfattningar och upplevelser åt, annars finns det en risk att det blir 

alltför luddigt och rörigt. I slutet av varje del kommer en sammanfattande diskussion att 

genomföras för att tydligt visa, utifrån mina frågeställningar, och diskutera vad som kommit 

fram. Det kommer att synas att vissa spelare kommer att beskrivas mer än andra, detta för att 

det helt enkelt fanns mer stoff att hämta i deras respektive självbiografier. Exempelvis var det 

stor skillnad mellan Gunnar Nordahls och Nils Liedholms självbiografier. Jag har även valt att 

referera berörda spelare till efternamn då både Gunnar Gren och Gunnar Nordahl har samma 

förnamn, detta för att tydligt särskilja dem åt. Till sist har jag valt att undvika att använda 

alltför många citat, även om jag använder några stycken, då jag anser att det blir rörigt.  

6.1 Gunnar Nordahl  

Som tidigare beskrivits så var det Gunnar Nordahl som blev det första utlandsproffset ifrån 

Sverige, och det var Italien och A.C. Milan som blev hans första arbetsplats som professionell 

fotbollsspelare. I Nordahls självbiografi Guld och gröna planer beskriver han sina upplevelser 

av proffslivet. Innan han kom till Italien hade Nordahl tagit sig från Hörnefors till Degerfors 

och sedermera IFK Norrköping.
 50

 Nordahl var med på IFK Norrköpings resa i England 1946 

där de mötte flera engelska proffsklubbar och skördade stora framgångar. Efter att ha varit i 

England och upplevt engelsk proffsfotboll så reflekterade han senare över skillnaden mellan 

engelsk proffsfotboll och italiensk proffsfotboll.  Han menade att engelsmännen var ganska 

slöa på planen om de ledde med ett par mål och menade att de som yrkesmän bara ville se till 

att segern bärgades. Att bara spela en stund och sedan slå sig till ro menade Nordahl inte var 

något som utmärkte proffsspelare på annat håll. Han menade att i den italienska 

proffsfotbollen så ansåg man det vara deras absoluta skyldighet att göra rätt för sig, att ge den 
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betalande publiken valuta för pengarna. ”Det kan finnas ursäkter för amatörer men inte för oss 

yrkesspelare.”
51

  

Sedan bar det iväg till Milan nyåret 1949. För Nordahl innebar hans första proffskontrakt att 

han skulle spela fotboll för A.C. Milan under en tid av 2 ½ år, räknat från den 13 januari 

1949. Han skulle få 1500 kr i månaden plus segerpremier, en lägenhet åt sin familj samt 

25000 dollar på en bank i Schweiz. Han fick även tillgång till tolk de två första månaderna för 

att klara av de största språksvårigheterna i början. ”Det här var som att vinna på lotteri!” 

ansåg han, och var väldigt nöjd med kontraktet, samt att Milan fullföljde allting på kontraktet, 

plus andra saker som inte var nedskrivna. Ett exempel på ett sådant var när Gunnar Gren och 

Nils Liedholm anlände till Milan och fick bättre lön samt bättre förmåner än vad Nordahl fått. 

Milan gav då helt enkelt samma förmåner till Nordahl som Gren och Liedholm erhållit. Detta 

uppskattades självklart av Nordahl.
52

  

Övergången till Milan skapade rabalder i svensk press och Nordahl fick höra att han sålt sig 

rätt och slätt till de så kallade gipskatterna. Han menade att om han känt italienarna så som 

han kände dem senare så skulle han tagit dem i försvarsställning direkt någon sagt något illa 

om Italien, dess folk eller fotboll.
53

 Det visar ganska tydligt på att han trivdes med livet i 

Italien, både med arbetslivet (fotbollen) samt det sociala vid sidan om.  

Till en början stannade hans familj kvar i Sverige medan han själv åkte ned till Italien. De 

kom senare ned till Milano. Nordahl upplevde att resan ner var oerhört nervkittlande. Dock 

fick han följe av sin kompis Wille Engdahl som också bodde med honom de två första 

veckorna. Anledningen till det var att Engdahl arbetade som journalist och var där för sin 

tidnings räkning.
54

 Detta underlättade alltså för Nordahl de två första veckorna, då han hade 

en kompis att stödja sig på. Han fick tillgång till tolk, något som underlättade enormt.
55

  

Hans upplevelse av sin nya arbetsgivare, A.C. Milans styrelse, var väldigt bra.  Han menade 

att styrelsen bestod av passionerade fotbollsälskare som lider djupt när det går dåligt men 

gläds som barn när det går bra. För honom personligen så märkte han heller aldrig av någon 

gränsdragning mellan arbetsgivare och anställda, mellan ledarna och spelarna. För honom var 
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styrelsemedlemmarna och även presidenten, vid den tiden Trabbatoni, som äldre kamrater och 

goda vänner. Nordahl menade således att olikheten med svenska förhållanden inte blev så stor 

som han hade fruktat.
56

 Detta visar på att han var orolig över sin flytt till Italien men att han 

kunde känna, och har känt, sig trygg med sina nya arbetsgivare.  

Nordahl anlände till Italien med flyg och tog sig till Milano med tåg. Där ska ca 7000 

Milanfans väntat på honom och skanderat ”Nårrdal”. Skillnaden var alltså enorm gentemot 

Sverige på det viset, och vilken press det måste ha blivit för Nordahl. Detta kan man också 

utläsa när han skriver om hur han kände sig efter den mottagningen. Han ansåg att fansens 

förhoppningar aldrig skulle kunna infrias. Han kände, på grund av den entusiasm och 

hjärtlighet som Milanfansen visat honom, att modet ”dalade ner mot kängskaften”. Han 

upplevde en ångest och hemlängtan, att pengar inte var allt och varför kunde han inte ha 

stannat kvar och haft det bra hemma i Sverige? Men Engdahl uppmuntrade honom och fick 

honom på gott humör igen. Det är tydligt att steget in i proffsfotbollens värld fyllde honom 

med ångest och nervositet. Ett ännu tydligare exempel på det var att han upplevde, som han 

beskriver det, ännu en mörk tid då han kände sig alldeles nere i botten. Hans kompis Engdahl 

hade åkt tillbaka till Sverige och Nordahl fick nu klara sig själv i Italien. Han upplevde en 

enorm hemlängtan till Sverige och familjen, han ångrade hela proffshistorien och hade gett 

mycket för att slippa alltsammans. Inte nog med att han var ensam, utan de språkliga 

barriärerna var stora i början.  Han funderade till och med att på allvar skaffa sig en allvarlig 

skada, som förhindrade honom från spel och därför skulle få honom löst ifrån kontraktet. 

Men, som han själv skriver, så var lyckligtvis tanken på sådana dårskaper endast kortvarig 

och han berättade om detta för att visa hur hans väg som proffsspelare inte alltid varit 

”blomsterströdd”. Efter det ska han aldrig mer ångrat sin proffsflytt.
 57

 Det underlättade också 

när svenskarna Gunnar Gren och Nils Liedholm kom ned till Milan och bildade anfallskedjan 

Gre-No-Li med Nordahl. Även svenskbekantingen Lajos Czeisler anslöt till klubben, som 

tränare, något Nordahl menade gjorde det lättare för samtliga svenskar i laget. Nordahl var ju 

också van vid Czeislers metoder då han haft honom som tränare de framgångsrika åren i IFK 

Norrköping.
58
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Hans upplevelse av spelarna var bra, han blev mottagen på ett kamratligt och vänligt sätt och 

reflekterade själv över varför. Han menade att i en proffsklubb så var lagets bästa också den 

enskilde spelarens bästa, och lojalitet emot varandra var nödvändigt om det skulle bli några 

framgångar. Det var också så att spelarna fick segerpremier, oavsett om man spelade eller 

inte, vilket också pekade på att lagets bästa var bättre än den enskilde spelarens.
59

 Av tränaren 

fick han stort förtroende tidigt då han dels uppmanades att köra sina gamla träningsmetoder 

för att komma i form samt fick stort spelförtroende tidigt.
60

 Det är tydligt att han mottogs av 

sin nya klubb på ett bra sätt och att han blev en del av klubben snabbt. Han menade att det var 

bra att han anslutit sig till en norditaliensk klubb som Milan, då de var mer lika svenskar där 

än i exempelvis Neapel i södra Italien. En stor skillnad fanns dock i lagspelet. Nordahl 

menade att i svensk fotboll var det resultatet som betydde något, inte vilka soloprestationer 

och dylikt som den enskilda spelaren utförde. Det osjälviska, kraftödande grovjobbet på 

planen var av absolut nödvändighet för att kunna nå framgångar med laget och han blev 

besviken när han i det avseendet såg att det fanns en skillnad mellan svensk amatörfotboll och 

italiensk proffsfotboll. Inför den italienska publiken så var det de lysande prestationerna som 

värdesattes, och planens arbetsmyror stod lågt i kurs. Man blev förlåten för allt bara man 

gjorde ett mål, hur dålig man än var, menade Nordahl. Något som Nordahl således fick 

mycket nytta utav då han gjorde många mål.
61

 Även de italienska spelarna själva ansåg det 

viktigare att hävda sin egen personlighet, menade Nordahl. Lagspelet, att vara en kugge i ett 

maskineri, tilltalade inte riktigt italienarna så som det gjorde svenskarna. Detta menade han i 

viss mån hängde ihop med den professionella fotbollen. Spelarna hade intresse av att göra 

reklam för sig själva och öka sitt eget marknadsvärde. 
62

 

Träningsmässigt så var det som sagt inte så stor skillnad i början, hans tränare lät honom 

använda sina gamla träningsmetoder för att komma i form och när Lajos Czeisler, som 

värvades till klubben tack vare framgångarna med IFK Norrköping, kom till klubben så 

implementerades återigen den tunga träningen som Nordahl var van vid. Även lagspelet fick 

större fokus när Czeisler, samt Liedholm och Gren, kom ned till Milano, en mer svensk taktik 

tog sin form i Milan.
63

 Svenskarna var också med och påverkade italienarnas syn på 
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avhållsamheten. Samtliga svenskar avstod cigaretter och sprit, vilket var helt naturligt för de 

då de gjort samma sak hemma i Sverige. Men Nordahl menade att italienarna trodde de avstod 

det för att hålla formen, något som de själva därför försökte ta efter.
64

 Det var inte bara spelet 

på planen som förändrades med svenskarnas ankomst utan även att det blev ett mer 

professionellt förhållningssätt till träning.  

Den första matchen Nordahl spelade var emot Pro Patria och en småskada irriterade inför 

matchen. Men ledningen ville att Nordahl skulle spela matchen vilket han också självklart 

gjorde. Han hade en princip som han gick in med från första början, den innebar att han alltid 

gjorde så som ledningen ville. Han menade att det inte var den anställdes sak att bestämma 

när han skulle tjänstgöra, trots att han flera gånger känt sig ”ur slag”, varit skadad eller sjuk så 

har ledningen ansett honom som den mest lämplige centern i laget och uppmanat honom att 

spela ändå, och lojal som han var så ställde han alltid upp.
65

 Visst anses det dumt att spela 

skadad eller sjuk men hans inställning gentemot arbetsgivaren tyder på att han tog upp en 

professionell inställning gentemot yrket direkt. När Nordahl började spela i Italien valde han 

att lägga bort sina benskydd, han ansåg att de hindrade rörligheten och inte var nödvändiga 

alls. I Sverige hade han alltid spelat med benskydd.
66

 Det tyder på att i Italien spelades en 

snabbare fotboll och kanske mindre tuff än hemma i Sverige.  

Hans första upplevelse av fansen i en matchsituation, samt efter matchen, var väldigt 

annorlunda gentemot hur det var i Sverige. Efter att ha gjort ett av målen i segermatchen mot 

Pro Patria så var det ett annorlunda firande som mötte honom. När han tog sig hemåt så 

beskriver han hur fansen tog emot spelarna med eufori och entusiasm. Han menar att färden 

hemåt blev likt ett triumftåg med ett otroligt uppbåd av folk. Denna entusiasm och kärlek till 

fotboll var något han inte var van vid. Fotbollen var en lek hemma i Sverige medan det i 

Italien var av det djupaste allvar där framgångar gjorde fansen fullkomligt euforiska, medan 

motgångar gjorde dem djupt olyckliga.
67

 Framgångarna som kom innebar för proffsspelaren 

mycket autografskrivande. Och här menar Nordahl att det kunde vara skönt efter en jobbig 

match när man är trött och hungrig, att vända fansen ryggen. Samtidigt menade han att 

fansens entusiasm lyste när han gav dem nöjet att få träffa sin idol, det mådde han också själv 
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bra av och ville såklart inte sluta med det. Han upplevde det som sin skyldighet som 

professionell fotbollsspelare att bemöta de enkla, fattiga människorna som blev så oerhört 

glada att få träffa sin idol.
68

 Detta visar på en ganska viktig del inom yrket som professionell 

fotbollsspelare, att kunna integrera med fansen, något som Nordahl accepterade och gladdes 

åt att göra. Men han menade också att proffslivet inte bara var framgångar, 

autografskrivningar och publikjubel. På läktarna visade italienarna sina missnöjen om det gick 

dåligt. Under en match i Palermo blev Nordahl utvisad och på vägen till spelargången fick 

han salt, tomater, citroner och annat kastbart på sig ifrån Palermosupportrarna. Han upplevde 

det som det mest otrevliga minne han hade från proffslivet.
69

 Nordahl menade att fotbollen 

spelar långt större roll för den enklare italienaren än för den vanlige svensken. Italienarna tog 

leken på fullaste allvar.
70

 Ett annat exempel på fansens ”extrema” sida var Milanoderbyna. 

När Inter eller Milan vann derbyt så var den en sedvana att det vinnande laget skulle utföra en 

marsch genom staden där en trädocka i det förlorande lagets färger transporterades på en 

begravningsvagn. Denna vagn följdes av tusentals supportrar och slutmålet innebar att ”liket” 

brändes på bål.
71

 ”Fotbollstokiga människor finns det gott om litet varstans, men här nere är 

de galnare än på de flesta håll.”
72

 Ett ganska talande citat för hur han upplevde fansen i 

Italien. Samtidigt fick ha ta emot mycket kärlek ifrån supportrarna. I samband med en match 

där han åkte på en rejäl hjärnskakning och blev sängliggande, mottog han blommor och brev, 

inte bara ifrån Milan-supportrar, utan även ifrån Inter-supportrar som önskade honom ett 

snabbt tillfrisknande.
73

 

Kärleken ifrån supportrar kom också då han ofta gjorde mycket mål. ”Den som gör mål hittar 

man gärna ursäkter för och detta har varit min smala lycka.” Nordahl var som bekant en 

målskytt och menar därför att oavsett om han spelade dåligt men ändå gjorde mål, så ansågs 

han, av fans, ledare och styrelse, ha gjort sin uppgift på planen till fullo. Han menar att andra 

svenskar haft det mycket mer besvärligt jämfört med honom just för att han ofta gjorde mål. 

Hans upplevelse av framgång och motgång var att går det bra för laget så ler hela världen 

emot en, går det sämre, och att man även är utlänning i laget, så fick man veta av att man 
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levde och inte borde leva i Italien.
74

 Tydligt att det var en tuff och pressande arbetsmiljö de 

professionella fotbollsspelarna hade. Det var/är en sorts ”prestations-profession” som hela 

tiden bygger på att man alltid ska prestera. Det syns också tydligt i samband med 

segerpremier, något som delades broderligt mellan spelarna. Vann man inte fick man inga 

segerpremier och fick det sämre ekonomiskt, dock kunde man ta del av segerpremierna, om 

laget vann, även om man blivit åsidosatt en match. Var det dock så att man visat dålig form 

eller mindre gott uppförande så kunde man bli utesluten ifrån dessa premier. Men Milan vann 

många matcher så det blev inget problem för varken Nordahl eller de övriga spelarna. De fick 

också mycket pengar för vunna seriepoäng. 15000 lire, ca 150 kr, för varje poäng på 

hemmaplan och 20000 lire, ca 200 kr, för varje bortapoäng. Vid den här tiden var det 1 poäng 

för oavgjort och 2 poäng för seger och 34 matcher spelades på en säsong. Han menade således 

att det var viktigt att tillhöra en bra, vinnande klubb.
75

  

Övergången till proffsfotbollen upplevde han inte påverkat hans kärlek till sporten och han 

ansåg att det knappast skulle gå att arbeta som professionell fotbollsspelare om man inte 

tyckte det var roligt. Just att ha fotbollen som yrke hade heller inte förändrat hans syn på 

sporten, han såg den fortfarande som en lek och Nordahl menade att det hade italienarna 

väldigt svårt att förstå, då de såg det som gruvligt allvar. Samtidigt menade Nordahl att det 

var konstigt och ovant att inte ha ett arbete på sidan om fotbollen, likt det han hade i Sverige. 

Detta var en stor skillnad och han menade att för en spelare som sliter hårt i sitt civila arbete, 

måste se en proffsspelares ”ständiga semester” som en bit av himmelriket. Han menade 

fortsättningsvis att detta var proffsfotbollens baksida, att leva ett dagdrivarliv som inte gav 

någon avkoppling ifrån fotbollen. Det passade inte oss svenskar, som var/är vana att sköta ett 

jobb och som under arbetet ser fram emot fritiden och fotbollsspelandet. Han menade helt 

enkelt att nerverna kunde ta stryk om tankarna ständigt kretsar kring samma ämne. Dock 

upplevde han själv inte problem med det, som kanske ungkarlarna i större utsträckning gjorde, 

han hade ju sin familj att tänka på och ta hand om. Arbetet vid sidan om bidrog till att man 

kunde slappna av helt enkelt, och han ansåg att om proffsspelarna i Italien bara haft ett jobb 

vid sidan av, en halvdagstjänst eller vad som helst, så skulle bättre resultat kunna nås.
76
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Fram till han skrev boken menade Nordahl att han trivts underbart bra nere i Italien, med 

klimatet och levnadsförhållandena. Det hade varit som en saga och han hade blivit bortskämd 

och rikligt belönad för sitt fotbollskunnande. Samtidigt menade han att allt inte varit helt 

idealiskt. Trots att han, och andra proffsspelare, hade mycket fritid, så kunde man inte planera 

längre semestrar eller utflykter till främmande platser. De behövde finnas till hands, visa upp 

sig när så behövdes och finna sig i att bli kontrollerade av sina arbetsgivare. Han menade att 

det skapade en känsla av ofrihet som inte fanns i andra yrken. Vad som görs utanför 

arbetsplatsen är vanligtvis inte ett fall för arbetsgivaren, men han menade att yrkesfotbollen 

då utgjorde ett undantag. Han beskriver att när han slutar, vilket han gjorde för ca 60 år sedan 

nu, så skulle han sakna mycket av det givande fotbollslivet, men att han skulle uppskatta 

friheten och rätten att bestämma över sig själv återigen.
77

 

6.1.1 Sammanfattande diskussion Gunnar Nordahl 

 Hur upplevde spelarna övergången till att bli professionell fotbollsspelare?  

 I vilka avseenden skilde sig den professionella fotbollen från amatörfotbollen i 

Sverige?  

Nordahls upplevelser av proffsfotbollen kan man sammanfatta som väldigt goda även om det 

funnits baksidor. Efter att ha varit ångestfylld och nervös i början så kände han sig mer och 

mer trygg med sin tillvaro, mycket tack vare att fler svenskar samt den svenskbekante 

tränaren Lajos Czeisler, en tränare han även haft i IFK Norrköping under många år, kom ned 

till Milano. Mottagningen ifrån ledning, spelare och fans var också ett stort plus för trivseln i 

Italien. Han och hans familj fick boende av klubben, han trivdes med klimatet samt 

levnadsförhållandena. Negativa upplevelser var oftast i samband med fans, då de kunde vara 

rent av fanatiska. Han kände sig även kontrollerad hela tiden av klubben och kände att han 

inte fick den friheten som en person som arbetar med ett ”vanligt” yrke fick.  

I de avseenden som proffsfotbollen i Italien skilde sig från amatörfotbollen i Sverige kan man 

utifrån Nordahls berättelse konstatera att det var en stor skillnad i mentalitet gentemot 

fotbollen som lagidrott. Svensk amatörfotboll präglades av kollektivet före individen medan 

italiensk proffsfotboll lade stor uppskattning åt individuella prestationer. Fansens inlevelse var 
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även den en stor skillnad mellan svensk och italiensk fotboll. Det var framförallt fansens 

inlevelse och passion som skiljde de åt. Italienarna levde för fotbollen, de såg den på gruvligt 

allvar och hela deras dag kunde påverkas av en match resultat. För Nordahl själv var det också 

en stor omställning att inte ha något yrke på sidan om fotbollen. Han ansåg att ett yrke kunde 

hjälpa en spelare att tänka på något annat än fotboll hela dagarna och således förbättra 

prestationen på planen. 

De teman som går att urskilja från Nordahls berättelse är: Lojalitet, yrkesheder (arbetsmoral), 

professionalitet, känsla av ofrihet och hemlängtan. Nordahl var alltid lojal gentemot 

arbetsgivare och fans. Han ställde alltid upp för klubben, genom att delta, och för fansen, 

genom t.ex. autografskrivande. Han gjorde alltid sitt bästa och såg det som en skyldighet som 

professionell fotbollsspelare att ge publiken värde för pengarna. Det är viktigt att poängtera 

att lojaliteten var ömsesidig. Klubben försåg honom med bostad och fansen visade honom 

kärlek när han presterade på planen. Men han kände sig uppbunden av klubben då han alltid 

behövde finnas till hands. I början av proffskarriären kände han också en hemlängtan som 

enbart grundade sig i sociala faktorer och inte fotbollsmässiga.  

6.2 Nils Liedholm 

Nils Liedholm var en svensk fotbollsspelare från Valdemarsvik.
78

 Liedholm, beskriver i sin 

självbiografi Fotboll, stjärnor och vin, att han och Gunnar Nordahl redan 1947, samma år som 

han debuterade i Allsvenskan, fick ett bud ifrån A.S. Roma. Men den dåvarande tränaren i 

IFK Norrköping, Lajos Czeisler, rådde dem att inte sälja sig för billigt till utlandsklubbarna, 

utan avvakta tills ett bättre bud kom. Liedholm menade att han var väldigt tveksam till om han 

skulle trivas utomlands och ansåg sig själv som en ”mammas gosse” som inte gärna lämnade 

familjen. Som tidigare nämnts så var det på nyåret 1949 som Nordahl åkte ned till Milano och 

började spela med A.C. Milan som första svenska utlandsproffs. Sommaren samma år var 

Milan på besök och mötte IFK Norrköping där Liedholm spelade. Matchen vann Norrköping 

med 3-2, Liedholm var i toppform och bidrog starkt till segern. Liedholm menade att Milan-

ledarna snabbt fick bråttom att ta fram kontraktspapperen, och när han fick chansen att spela i 

Milan så tog han den direkt. 
79

 I augusti 1949 åkte han ned till Milano i sällskap av Lajos 

Czeisler, som skulle ta över tränarsysslan i Milan, och Gunnar Gren som även han blivit 
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värvad av klubben. Liedholm upplevde det skönt att ha några att ”hålla i handen” och det 

gladde honom speciellt mycket att Czeisler skulle fortsätta att träna honom. Czeisler hade 

tidigare arbetat i Italien i 7 år och kunde språket väl något som måste underlättat för Liedholm 

och Gren. Både Liedholm och Gren kunde därför börja sin proffskarriär på ett tryggt och 

bekant sätt. Dels hade man flera svenskar vid sin sida och dels en språkkunnig tränare som var 

väl insatt i svenska spelares fotbollskunnande. Det måste ha varit en enorm trygghet.  

För att inte drabbas av den hysteri som Nordahl möttes utav, så valde de att stiga av några 

stationer ifrån Milano. Liedholm upplevde det som fruktansvärt varmt i Milano och han 

menade att han kände en oro över hur det skulle gå att spela fotboll i sådan hetta. Han fick bo 

på hotell de första veckorna och ganska tidigt började han längta hem till svala och lugna 

Norrköping. Dock blev det bättre när han flyttade in hos en änkefru som tog hand om honom. 

Hon blev kallad för ”Nisses andra mamma” bland lagkompisarna.
80

 Liedholm var ungkarl och 

umgicks i början mestadels med svenskarna och tränaren Czeisler. Han upplevde det som att 

det inte fanns mycket att roa sig med, utan det var främst fotbollen som fanns för honom då 

han också hade svårt med språket i början.
81

 Men framgångsrik blev han och han fick 

smeknamnen Il Conte (greven) och Il Barone (baronen), för sitt värdiga uppträdande på och 

utanför planen samt hans diskreta charm. Han blev till och med hyllad av självaste påven.
82

 

Han lyckades vinna fyra ligasegrar under tolv säsonger för Milan, vilket visar på hur 

framgångsrik han var. Han fick spela kontinuerligt och gjorde en hel del mål.
83

 

Liedholm menade att när han kom ner som nybakad proffsspelare fick han lov att förbättra sin 

snabbhet. Han var bra på att förflytta sig över långa sträckor på fotbollsplanen med hjälp av 

sina så kallade ”älgkliv”, men ville nu bli snabbare på små ytor. Redan första året lärde han 

sig det och menade att det väckte stor förvåning bland svenska fotbollsskribenter när han 

våren 1950 var på besök i Sverige och spelade ett antal träningsmatcher.
84

 Det tyder på att han 

snabbt fick ett professionellt förhållningssätt till sitt nya yrke, genom att inse sina svagheter 

och förbättra dem. Han avstod också från starksprit och rökning, då det försämrade 
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konditionen, och ansåg det som en självklarhet att varje idrottsman och kvinna borde göra det 

samma.
85

  

Hans debut i ligan för Milan var emot Sampdoria och han beskriver både sig själv och Gren 

som oerhört nervösa inför sin proffsdebut. Han lyckades göra ett av målen i 3-1 segern och 

blev direkt hyllad i pressen. Han och Gren blev döpta till Michelangelo och Leonardo da 

Vinci i pressen, vilket kan ses som en rejäl hyllning.
86

  

Liedholm upplevde fans och fotbollsintresserade människor i Italien som ”frälsta” av den 

allsmäktiga fotbollen på ett sätt som normala svenskar hade svårt att föreställa sig. Han 

menade att svenskarna inte kunde förstå hur djupt rotat den starka känslan för fotboll var i den 

italienska folksjälen. Flera gånger hade det hänt att föräldrar kommit fram till honom och bett 

honom röra vid deras barn, för att överföra någon sorts kraft. Han menade att han självklart 

inte kunde vägra att tillmötesgå en sådan vädjan, men att han upplevde det som väldigt 

generande.
87

 Liedholm beskriver italienarna, milt uttryckt, som enormt intresserade av fotboll. 

De lever sig in i spelet, lever för sina lag, nästan alla är intresserade och de flesta är kunniga. 

Det innebar för honom att folk kom fram och ville prata, hälsa, ha autografer, kyssas, ta kort 

och kramas. Visade han sig på staden så dröjde det bara sekunder innan han, och andra 

spelare, var omringade. Han menade att i Italien är fotboll kultur, kanske mer än någon 

annanstans. Det dagliga livet och den allmänna stämningen påverkades av hur det gått för 

favoritlaget.
88

   

För honom själv och andra svenska proffs menade han att det gått väldigt bra. Han menade att 

det borde vara alla förunnat att få arbeta med något som intresserar, roar och inspirerar på ett 

sådant sätt som fotbollen gjort med honom. Tack vare fotbollen så hade han fått se sig om i 

världen som få andra människor.
89
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6.2.1 Sammanfattande diskussion Nils Liedholm 

 Hur upplevde spelarna övergången till att bli professionell fotbollsspelare?  

 I vilka avseenden skilde sig den professionella fotbollen från amatörfotbollen i 

Sverige?  

Det som framkommit var att han upplevde den första tiden som fylld av hemlängtan och 

tråkig, mycket på grund av de språkliga barriärerna och då fanns det inte så mycket annat att 

göra än att träna och spela fotboll. Han var även orolig över hur det skulle gå att spela i den 

hettan som var i Milano. Det vände dock när han fick bo hos en änkekvinna som tog hand om 

honom och som troligen lärde honom en hel del italienska. Dock hade han tryggheten tidigt, 

han flög ned tillsammans med Gren och svenskbekante Czeisler, som kunde språket, han hade 

Nordahl där redan så det fanns svenskar att umgås med och han fick en träning han var van 

med ifrån Czeisler. Det går tydligt att utläsa att Liedholm var väldigt seriös och professionell i 

sin inställning till proffsfotbollen. Han tränade direkt på att förbättra sina svagheter för att bli 

en bättre fotbollsspelare. Han valde att avstå sprit och rökning för att inte försämra 

konditionen samt integrerade mycket med fansen efter matcher. Liedholm en var lojal och 

professionell fotbollsspelare med stor respekt för sitt nya yrke. Teman som går att utläsa från 

hans berättelse är, i likhet med Nordahl: Professionalitet, yrkesheder, avhållsamhet, lojalitet 

och hemlängtan. Med hemlängtan menar jag, i likhet med Nordahl, att Liedholm i början 

kände sig något vilsen på grund av sociala faktorer och därför längtade hem. 

Det som framkommit från Liedholms berättelse av hur den italienska proffsfotbollen skilde 

sig gentemot svensk amatörfotboll var, likt det som kan tolkas från Nordahl, fansen. De var 

passionerade och, som Liedholm själv beskriver det, frälsta av fotbollen på ett sätt som 

svenskar har svårt att förstå. En stor skillnad var också att han inte hade något yrke på sidan 

om, och hade väldigt lite att göra på sidan om fotbollen. 

6.3 Gunnar Gren 

Gunnar Gren, ”Il Professore”,
 90

 spelade i ett flertal klubbar under sin karriär. Han beskriver i 

sin självbiografi Professor i fotboll att han i tre av klubbarna hade han fotbollen som yrke: 
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Milan, Fiorentina samt Genoa, alla var klubbar i Italien.
 91

  Gren, som var med och vann OS-

guld, vilket även Nordahl och Liedholm var, 1948 med svenska landslaget menade att det var 

det olympiska guldet som startade proffsrykteskarusellen. Han själv mottog många anbud, 

bland annat från Frankrike och Spanien, innan han tillslut valde A.C. Milan.
92

 När Nordahl så 

småningom blev första svenska utlandsproffset och rapporter strömmade in om att han lyckats 

bra, så menade Gren att ”proffssmittan” låg i luften, alltså att han kände att det också var dags 

för honom att bli proffs. Juventus hade bland annat hört av sig men Gren tvekade. Innan han 

valde Milan kände han sig ofta tveksam och hade alltför höga krav gentemot intresserade 

klubbar. När han till slut valde Milan så ville han avvakta en tid innan han skrev på, eftersom 

det ännu återstod en del av den allsvenska säsongen samt att det var två landskamper kvar, 

vilka han inte hade fått deltagit i om han blivit proffs.
93

  

Gren beskriver anledningen till varför det var just svenskar, och framförallt nordiska spelare, 

som utlandsklubbar fokuserade på. Det berodde till största del på att de svenska klubbarna 

inte kunde kräva någon övergångssumma, så den enda part som klubben behövde betala var 

spelaren själv. De nordiska spelarna kostade därför småslantar i jämförelse med dem som 

köptes från till exempel Sydamerika menade Gren.
94

 Det måste också varit en enorm lockelse 

för svenskarna när de då fick stora pengar själva. Professionalismen inom fotbollen var 

dagsfärsk för svenskarna och han menade att det säkert var många som såg på deras 

proffsflytt med blandade känslor. Lajos Czeisler, sågs som en förrädare mot svensk fotboll då 

han medverkade vid många övergångar, men Gren menade att om det inte varit Czeisler som 

hjälpt svenskarna så hade någon annan tagit hans plats.
95

 

Som tidigare beskrivits så hade Gren och Liedholm sällskap av Czeisler ned till Milano. Gren 

hyllade Czeisler och menade att han hjälpte honom enormt både på och utanför planen. Likt 

Liedholm ansåg Gren också att hettan var en enorm skillnad gentemot Sverige. Hettan till 

trots upplevde han det som att han själv och svenskarna kommit ned till sagans förtrollade 

värld. De fick besöka städer som Venedig, Neapel, Genua och Rom och beskriver det som lätt 

att glömma bort att hobbyn fotboll nu blivit ett arbete där arbetsgivaren krävde maximala 
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prestationer.
96

 Han kände sig lyckligt lottad att få chansen att ha sin hobby som arbete och 

refererar proffsäventyret som den högsta vinsten i ett lotteri, inte bara för sig själv utan för 

andra som lyckats uppleva det också.
97

    

Milan stod för boendet åt Gren och hans familj. Hans familj hade dock stannat hemma i 

början då de nyss fått tillökning i familjen i form av en dotter. De valde därför att vara kvar i 

Sverige då hettan var alltför stark i Milano. Han upplevde alla människor, involverade och 

runt om klubben, som väldigt tillmötesgående och vänliga. Exempelvis fick han byta sin 

första lägenhet utan några problem, då den var för mörk, och när han handlade i affärer fick 

han ofta rabatter och presenter av butiksägande Milansupportrar. När resten av hans familj 

kom ned så menade han att Gunn-Britt (hans fru) utan några problem antog rollen som hustru 

till en yrkesspelare. Hon såg till att han trivdes hemma, inte sprang ute och visade sig för 

mycket samt skötte sig. Att ha familjen att umgås med på sin fritid samt en hustru som tog 

hand om honom måste varit underlättande i jämförelse med de som var proffs och ungkarlar.
98

 

Det är tydligt att de acklimatiserade sig fort, Gren beskriver att när familjen var på semester i 

Sverige, under uppehållet, så längtade han snabbt tillbaka till Italien.
99

 Grens arbetsgivare var 

nöjda med honom, mycket tack vare, enligt honom själv, hans avhållsamhet. Han avstod både 

sprit och cigaretter, vilket samtliga i trion Grenoli avstod ifrån som tidigare visats, och tog 

enbart ett glas vin till maten. Tack vare det så menade Gren att han, och Nordahl samt 

Liedholm, kom så bra överens med klubbledningen. Det var prestationen som var det 

viktigaste och den fick inte påverkas utav något onödigt supande eller rökande.
 100

  

Hans upplevelse av ledarna i klubben var mycket god. Han menade att de ville uppfylla 

spelarnas minsta önskan, var det till exempel någon som inte hade ordnat för sig, med 

exempelvis boende, så togs den personen om hand på bästa sätt.
101

 Men de kunde även vara 

hårda. När han fyllde 29 år trodde han att han skulle få en frimåndag för att kunna fira 

födelsedagen med familjen, men i sådana fall beskriver Gren arbetsgivarna som benhårda och 
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han fick snällt stanna hos sina lagkamrater.
102

 Tydligt exempel på skillnaden mellan en 

professionell arbetsmiljö och en amatöristisk.  

Läktarmiljön och supportrarna var något som han upplevde som väldigt annorlunda jämfört 

med Sverige. Gren menade att hemma i Sverige kan man inte föreställa sig vilket otroligt 

intresse som de italienska fansen har för fotbollen. De grät efter förluster och var jublande 

glada efter vinster.
103

 När han drabbades av en allvarlig huvudskada, som gjorde honom 

sängliggandes på sjukhus, så visade supportrarna honom stor kärlek. De skickade 

lyckoönskningar i brev och många samlades utanför sjukhuset för att önska honom en snabb 

återhämtning. Det var inte bara Milan-supportrar som gjorde detta utan även fans från hela 

världen skickade brev. Men det fanns också en baksida av det intresset som supportrarna 

visade upp.
104

 Likt Nordahl tar han även upp matchen i Palermo som något ohyggligt. Men till 

skillnad från Nordahl, som där blev utvisad, så spelade Gren hela matchen och fick ta emot 

kastade stenar och apelsiner mot honom och hans lagkamrater efter matchen.
105

 Fansen var 

oerhört intresserade och hängivna till sin klubb, och även om det fanns baksidor med det, så 

upplevde Gren många goda minnen från supportrarna.  

Gren lyckades skörda framgångar med Milan, de vann ligan för första gången på 44 år med 

Grenoli som anfallstrio. Trots det var han tveksam till en fortsättning i klubben, men efter 

påtryckningar från spelare och ledare så valde han att fortsätta. Men han menade att det enbart 

skulle vara två år till därför att han sedan måste hem till Sverige och se sig om efter ett riktigt 

jobb för framtiden. Han ville även att hans barn skulle få en svensk skolgång.
106

 Det tyder på 

att han var väl medveten om att han inte kunde leva på fotboll resten av sitt liv. Men han blev 

kvar i Italien ett tag till. Florensklubben Fiorentina var intresserade av honom och när de 

pratade med honom hade Gren dragit till med enorma krav för att spela, något han trodde 

Fiorentina skulle nobba så att han kunde åka hem till Sverige, men de accepterade hans krav 

och han blev ”fast” i Italien som han själv beskriver det. Men han ångrade aldrig flytten när 

den väl genomfördes och när han anlände till Florens togs han emot av 5-6000 jublande 
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Fiorentinafans. Efter två år i Fiorentina hann han spela i Genua innan han till slut åkte hem till 

Sverige för att avsluta karriären.
107

 

Gren menade att han aldrig spelade för pengarna utan det var nöjet som var drivkraften. Han 

tyckte det var roligt att spela fotboll. Han menade att det var en lek man aldrig tröttnade på 

helt enkelt, och man heller inte ville sluta med förrän doktorn sa till eller att andra intressen 

krävde det.
108

 

6.3.1 Sammanfattande diskussion Gunnar Gren 

 Hur upplevde spelarna övergången till att bli professionell fotbollsspelare? 

Fördelar/nackdelar? 

 I vilka avseenden skilde sig den professionella fotbollen från amatörfotbollen i 

Sverige?  

Grens upplevelser av den italienska proffsfotbollen kan sammanfattas som väldigt bra. Han 

kom bra överens med ledare och arbetsgivare, och troligtvis även spelare även fast det inte 

nämns. Han och hans familj fick en bostad av klubben, i affärerna fick de rabatter och 

presenter och fansen visade honom stor kärlek när han drabbades av en allvarlig huvudskada. 

När han kom till Fiorentina blev han mottagen av närmare 6000 fans, något som visar på hans 

storhet i Italien. Han refererade proffsflytten som att han vunnit högsta vinsten på lotteri och 

han kände sig lyckligt lottad. Man kan tolka att han upplevde det som tur och tryggt att 

Liedholm och svenskbekante tränaren Czeisler också gjorde honom sällskap ned till Italien, 

det måste underlättat enormt att ha någon/några att dela det nya äventyret med.  Gren och 

samtliga spelare i trion Grenoli var avhållsamma från sprit och cigaretter. Detta gjorde, enligt 

Gren, att arbetsgivarna i Milan snabbt fattade gott tycke om trion. Det var ett 

prestationsinriktat yrke och de ansåg att det var viktigt att prestationen inte påverkades på 

något sätt. Teman ur berättelsen är: Lojalitet, professionalitet, avhållsamhet och yrkesheder. 

Gren beskriver, även han, de italienska fansen som en stor skillnad gentemot de svenska 

fansen. De var passionerade, grät efter förluster och var jublande glada efter segrar. Hettan var 

                                                           
107

   Gren (1958), s. 146 ff. 
108

   Gren (1958), s. 25. 



Martin Bark 

 

35 

 

en annan skillnad, att spela i en mycket varmare miljö tog mer på krafterna till en början, men 

som han senare anpassade efter.  

6.4 Kurt ”Kurre” Hamrin 

I Hamrins självbiografi Mina drömmars mål beskriver han sina upplevelser av sitt 

professionella fotbollsliv. Hamrins första kontakt med en proffsklubb var efter en match i 

Lissabon med landslaget. Det var Juventus tränare som rest dit för att tala med honom och 

visa sitt intresse.
109

 Detta uppmärksammades i Italien och det hade gjort att Milan också blev 

intresserade av hans underskrift. Milan tog hjälp av Nils Liedholm och Gunnar Nordahl och 

de ringde personligen till Hamrin och försökte övertyga honom att spela för Milan. Men 

istället för Milan valde han att åka till Turin för att provspela, ackompanjerad av en före detta 

styrelsemedlem i AIK fotboll, som han tagit kontakt med, för att hjälpa honom med 

förhandlingarna. Han beskriver provspelet som lyckat och han skrev på kontrakt med 

Juventus januari 1956.
110

 Han återvände till Turin igen i februari samma år för att titta efter en 

lägenhet och i april flyttade hela hans familj ned till Turin. Första veckan bodde de på ett flott 

hotell, helt bekostat av Juventus. Efter en vecka fick de tillgång till sin nya lägenhet som hade 

målats om och reparerats, men värmen var avstängd och det blev väldigt kallt på kvällarna. 

Hamrin beskriver att de låg och huttrade på kvällarna med många filtar över sig. I samband 

med en match mellan Lazio och Juventus så kom svensken, som spelade i Lazio, Arne 

Selmosson att välkomna dem ner till Italien, han hjälpte dem även något med språket.
111

  

Hans första ligamatch för Juventus spelade han mot Lazio i Rom och det gick mycket bra 

enligt honom. Två mål gjorde han i 3-1 segern. De nästföljande matcherna gick också bra och 

han gjorde en del mål, men sen kom, som han beskriver det, bekymren. Mot Genoa borta fick 

han en rejäl stämpling och fick utgå. Han fick lov att gipsa foten och Hamrin menade att det 

var början på tråkigheterna han skulle få i Torino.
112

 Skadan lyckades aldrig läka helt och när 

han kom tillbaka så menade han att det inte kändes rätt och allting stämde inte riktigt. Han 

blev rädd för backarna och spelade bollen i tid och otid. Han upplevde att det blev sämre och 

sämre för varje match och publiken visade sitt missnöje och ansåg att köpet av Hamrin var 

bortkastade pengar. Han menade att hans självförtroende sjönk mycket och att det inte fanns 
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någon som kunde eller ville hjälpa honom, språket kunde han inte heller, vilket inte gjorde 

saken bättre. Han ansåg att det var tur att han hade sin familj där med frun Marianne och 

dottern Susanne. Han längtade hem till Sverige och han menade att det uppdagade sig som 

mest när julen kom.
113

 Hans 
 
första tid som proffs präglades alltså av hemlängtan och dåligt 

självförtroende mycket på grund av skadan han ådrog sig tidigt. När de senare under säsongen 

mötte Lazio hemma så skadade han samma fot igen och det konstaterades att femte 

mellanfotsbenet hade en spricka. Han menade att det inte fanns ord för hur hopplöst det 

kändes att återigen komma hem med gipsad fot.
114

 Efter att varit skadad åtskilliga gånger så 

blev han kallad för ”Fröken Glasben” i den italienska pressen och efter matcherna stod 

Juventus-supportrar utanför stadion och skrek och skällde på honom och övriga spelare. Han 

beskrev det som att han redan då hade lust att lämna Italien. Men han blev uppmuntrad av 

klubbpresidenten Agnelli som skickat rosor och en kartong fylld med choklad med ett kort där 

det stod ”Coraggio” – ”Mod”, en present som han ansåg värmde mycket i hans deppiga 

närvaro.
 115

  Hamrin var besviken över sin första säsong i Italien och han menade att han inte 

direkt gjort ett vidare gott intryck under sitt första år som proffs.
116

 Spelet fungerade inte, 

skadan plågade honom och fansen ifrågasatte hans fotbollskunnande. Det kan inte ha varit en 

lätt tid för Hamrin. Han beskriver också hans sämre självförtroende och att det inte fanns 

någon som ville hjälpa honom, det visar egentligen hur tuff vardag proffsspelarna hade, att det 

var ett prestationsinriktat yrke. 

Efter ett år i Juventus blev han utlånad till Padova, en stad tre mil utanför Venedig. Padova 

hade blivit erbjuden att köpa Hamrin för 500 000 kr men tackat nej då de inte var helt säkra på 

hans fotbollskunskaper. Men han levererade direkt med mål och framspelning i första 

seriematchen och menade på att foten hållit och publiken hade lagt märke till honom. Han 

fortsatte att göra succé och efter att ha gjort fyra mål på två matcher ville nu Padova köpa 

honom men istället sade Juventus nej. De hade sett vilken succé han gjort och han menade att 

hans värde skjutit i höjden, så någon övergång fick vänta till slutet av serien. Hamrin menade 
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att han kände sig som en ko eller gris i samband med detta, att bli värderad och behandlad 

som boskap.
117

 

Padova gjorde succé med Hamrin i laget och slutade så högt som trea i serien, vilket de aldrig 

tidigare gjort.
118

 Han blev oerhört älskad av fansen och ett exempel på det var när han återigen 

slagit upp brottet i foten och låg hemma med foten gipsad. Det hade gjorts en insamling i 

staden och de hade skänkt Hamrin en guldmedalj. Han menade på att den gesten återigen gjort 

honom nöjd med livet och tillvaron. Ett annat exempel var när publiken stormade planen och 

bar ut honom efter en match mot Genoa där Hamrin gjort fyra mål och laget vunnit. Han 

menade att det var något helt annat att vara fotbollsidol i Italien jämfört med Sverige.
 119

  

Efter året i Padova blev Hamrin såld till Florens-klubben Fiorentina och det kände han sig 

själv ganska nöjd med då Fiorentina hörde till en av de starkaste klubbarna i Italien. Han 

menade att nu fick han chansen att spela i en klubb som var en av favoriterna till seriesegern. 

Samtidigt som Hamrin blev köpt av Fiorentina tog de också in en ny tränare, Lajos Czeisler. 

Hamrin menade att Czeisler var en oerhört skicklig tränare och räknar honom bland de bästa 

han någonsin haft.
120

 Men tillvaron i Fiorentina var tuff till en början. Han upplevde det som 

att spelet inte fungerade och att publiken ansåg honom vara slut som fotbollsspelare. Allting 

lossnade i samband med en match mot Genoa, ett lag som påverkat honom negativt och 

positivt, där de vann med 7-1. Efter den matchen ska det ha lossnat helt enligt Hamrin, han 

började få tillbaka självförtroendet, började dribbla utan att vara rädd, publiken slutade vissla 

och tidningarna började strö lovord över honom.
121

 Även hans fot läkte till slut och efter att ha 

gjort ett drömmål mot sin förra klubb Juventus, under 1960 års säsong, så fick han 

smeknamnen ”Uccelino” och ”Passerotino”, det vill säga ”den lilla fågeln” och ”den lilla 

sparven”, av tidningarna.
122

 Hamrin blev framgångsrik i Fiorentina och vann italienska cupen 

ett antal gånger samt nådde finalen i Cupvinnarnas Cup två år i rad. Men han lyckades aldrig 

vinna ligan med Fiorentina, de slutade istället tvåa bland annat tre år i rad.
123

 Ligan vann han 

istället i A.C. Milan efter att ha blivit såld av Fiorentina. Han spelade nio säsonger i Florens-

klubben och menade att han var oerhört besviken på Fiorentina när de sålde honom, han hade 
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blivit lovad att inte bli såld. Han fick reda på nyheten genom en reporter vilket han var 

besviken över. Han kände sig något desorienterad i början men när familjen flyttade upp till 

Milano så kände han sig som hemma.
124

 Han beskriver första säsongen med Milan (1968) 

som sitt mest framgångsrika år som fotbollsspelare, han vann ligan där och även 

Cupvinnarnas Cup.
125

 

Allt flyttande mellan klubbar hade satt sina spår och han menade att de första åren i Italien 

hade han och hans familj känt sig lite bortkomna. Det var inte lätt med fru och två barn att 

byta stad och bekantskaper varje år. Men i Florens kände de sig hemma efter att ha fått vara 

kvar där en längre tid.
126

 De trivdes och de hade fått en hel del goa vänner i Florens, spelarna i 

laget och deras familjer samt en del svenskar som var bosatta i Florens.
127

  

Hur upplevde då Hamrin sin tid som proffsspelare i allmänhet? Han menade att de två, tre 

första åren gick han in så mycket för att lyckas som fotbollsspelare i Italien att han inte 

mindes om han trivdes eller inte. Men åren gick och de trivdes mer och mer i Italien och 

spelet på planen blev också bättre och bättre.
128

  Fördelar med proffsfotbollen ansåg han bland 

annat vara att han fick mycket fritid, som han själv fritt kunde disponera. Han menade att man 

kunde strosa omkring i barer och affärer och prata, att överhuvudtaget rå sig själv och göra 

vad man hade lust till. En annan fördel var att proffsspelarna hade förmånen att vara under 

ständig läkarkontroll och Hamrin beskriver att de sköttes om som spädbarn; de fick vitaminer 

och stärkande mediciner, lyssnades på och sågs över. Han trivdes också med att bli igenkänd 

överallt, han blev bjuden på kaffe, fick rabatter i affärerna och kunde komma i kontakt med 

många människor. Alla sorters människor kom fram till honom på staden och började prata, 

fotbollsintresset var enormt i Italien. Men även om han ofta inte hade känslan att som 

fotbollsspelare vara bunden till en klubb så ansåg han att det klart var så. Han menade att hans 

försäljning till Milan ifrån Fiorentina var ett exempel på det. Han beskriver också upplevda 

negativa sidor med proffslivet, och det är att en proffsspelare helt enkelt inte fick vara sjuk, 

det var hans jobb att alltid vara i form.
129

 Det förstår man att han inte uppskattade, hans fot 

var ett stort problem under hans karriär och den tog lång tid på sig att läka, just för att han 
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spelade medan foten inte var riktigt hel. Träningsmässigt upplevde Hamrin det inte som några 

problem att hänga med i den professionella träningen även om han kände det ovant i början 

att vara borta från familjen vid matcher och träningsläger.
130

  

6.4.1 Sammanfattande diskussion Kurt ”Kurre” Hamrin 

 Hur upplevde spelarna övergången till att bli professionell fotbollsspelare? 

Fördelar/nackdelar? 

 I vilka avseenden skilde sig den professionella fotbollen från amatörfotbollen i 

Sverige?  

Hamrin hade en brokig väg till framgång inom den italienska proffsfotbollen. Han drabbades 

tidigt av en skada vilket hämmade honom i flera år, vilken  gjorde att han blev rädd att hålla i 

bollen. I Juventus blev han aldrig riktigt välkomnad av fansen som tvivlade på hans kapacitet 

som fotbollsspelare. Han upplevde att han stressades att spela så snabbt som möjligt, vilket 

gjorde att hans fot inte riktigt fick läka. När foten skadades gång på gång, och han inte 

presterade så som han ville på planen, så kom hemlängtan till Sverige som ett brev på posten.  

I Padova blev han istället hyllad av fansen efter ha gjort en succésäsong där, även i Fiorentina 

blev han älskad, där han spelade i 9 säsonger innan han blev såld till Milan. Just denna 

värdering av spelare och bytesaffärer gjorde att han kände sig som boskap. Efter att ha haft 

några osäkra år där han flyttades mellan klubbarna kunde han och hans familj stadga sig i 

Florens vilket gav en trygghet för honom själv och familjen. Teman som går att urskilja ur 

Hamrins berättelse är: Lojalitet (han spelade alltid när arbetsgivaren ville det, trots skadorna), 

professionalitet (i den mån att han aldrig gav upp), skador, dåligt självförtroende och 

hemlängtan. 

I de avseenden som den italienska proffsfotbollen skilde sig ifrån den svenska 

amatörfotbollen så går det att utläsa att Hamrin inte hade något jobb vid sidan om och således 

mycket fri tid. Han kände sig ganska fri att göra vad han ville på sin fria tid och kände sig inte 

så uppbunden av sin klubb som till exempel Nordahl gjorde, men han kände däremot en press 

att inte få vara sjuk eller skadad. Även Hamrin nämner att fansen var annorlunda jämfört med 

Sverige, att han som idol i Italien innebar något helt annorlunda än att vara det i Sverige. De 
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var hängivna och dedikerade supportrar som dels kunde ge gåvor när han var skadad eller 

skrika och skälla när han och övriga spelade dåligt. 

7. Diskussion, resultat och slutsatser 

Syftet med undersökningen var att analysera hur tidiga svenska professionella fotbollsspelare 

påverkades av att ta steget från amatör till professionell fotbollsspelare utomlands. Genom 

deras berättelser sökte jag fånga olika teman för att sedan jämföra vad som förenar och vad 

som skiljer spelarna, samt amatör och proffsfotboll, åt.  Det låg även ett fokus på deras 

upplevelser av proffslivet kontra amatörismen i Sverige, alltså vilka skillnader som fanns 

mellan italiensk proffsfotboll och svensk amatörfotboll vid tidpunkten. De frågeställningar jag 

ställde gentemot mitt material var: Hur upplevde spelarna övergången till att bli professionella 

fotbollsspelare? I vilka avseenden skilde sig den professionella fotbollen från det 

amatörfotbollen i Sverige? Vilka teman förenar och skiljer spelarna åt?  

Jag har valt att dela upp min diskussionsdel utefter mina frågeställningar för att tydliggöra vad 

min undersökning kommit fram till. Jag har valt att diskutera första och tredje 

frågeställningen tillsammans då de i mångt och mycket går in i varandra. Den andra 

frågeställningen diskuteras för sig. Jag kommer avsluta diskussionsdelen med en 

sammanfattning av vad jag kommit fram till. 

7.1 Hur upplevde spelarna övergången till att bli professionella fotbollsspelare? Vilka 

teman förenar och skiljer spelarna åt? 

Utifrån spelarnas berättelser går det att urskilja dessa teman: Professionalitet, lojalitet, 

yrkesheder(arbetsmoral), avhållsamhet, skador, känsla av ofrihet, dåligt självförtroende och 

hemlängtan. Innan jag diskuterar vilka teman som förenade och skiljde spelarna åt ska jag 

först förklara vad jag menar med dem. Med professionalitet menas, i viss likhet med Stebbins 

sunda förnuft perspektiv, att den professionelle fotbollsspelaren spenderar mer tid i sin 

yrkesroll och lägger därför ner mer tid på fotbollen än vad amatören gör. Till exempel genom 

att försöka förbättra svagheter eller utanför planen integrera med fans. Att vara professionell 

fotbollsspelare innebar inte bara att spela fotboll utan också att vara en idol på sidan om. Med 

lojalitet menas den ömsesidiga relationen mellan spelare och arbetsgivare att ställa upp för 

varandra. Temat avhållsamhet innebär att avstå helt från sprit och cigaretter, detta hänger tätt 

samman med professionalitets- samt yrkeshedertemat. Med yrkesheder menas att alltid göra 
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sitt bästa i sin yrkesroll som professionell fotbollsspelare kort sammanfattat. Med temat 

känsla av ofrihet menas hur spelarna kände sig under sin fritid, att alltid behöva finnas nära 

till hands, hänger i viss mån ihop med lojalitetstemat. Skador, dåligt självförtroende och 

hemlängtan är teman som inte närmre behöver förklaras. Det är alltså dessa teman som jag 

kommit fram till både förenar och skiljer spelarna åt. Ett tema jag valt att inte använda är 

”klubb”, alltså den klubb man tillhörde skiljde spelarna åt, men jag upplevde det alltför 

självklart och valde därför att inte ha med det.  

Vilka teman var det då som förenade och skiljde spelarna åt? De teman som förenade samtliga 

spelare var professionalitet, lojalitet och yrkesheder. Dessa tre teman smälter samman i 

varandra i viss mån. Man är professionell genom att visa lojalitet gentemot sin arbetsgivare 

till exempel. Dessa tre teman förekom hos samtliga spelare. Nordahl beskrev att en spelare 

alltid skulle göra sitt bästa och på det viset ge publiken valuta för pengarna. Han var lojal 

gentemot arbetsgivaren och ställde alltid upp när han behövdes. Ur Liedholms berättelse ses 

hans strävan efter att förbättra sitt spel, hans lojalitet gentemot klubben Milan, då han spelade 

där hela sin proffskarriär, och hans avhållsamhet för att prestationen var det viktigaste och den 

fick inte påverkas på något sätt. Gren beskrev även han avhållsamheten men också hur han 

mottog mycket kärlek från supportrarna när han dels drabbades av en skada och dels hur han 

mottogs av fansen när han kom till Florens och Fiorentina. Ur Hamrins berättelse kan tolkas 

att han vägrade ge upp trots sin tunga start på proffskarriären och var alltid lojal gentemot sin 

arbetsgivare genom att spela trots skadorna. Även fast spelarna beskriver i viss mån olika 

delar av dessa teman och upplevde proffslivet olika så tyder mycket på att de ändå bör ha haft 

en väldigt lika inställning till sitt yrke. Därför är ett övergripande tema än mer förenande 

mellan spelarna: Yrkesroll. Jag menar att de levde ständigt i sin yrkesroll, inte bara genom att 

spela och träna fotboll, utan även genom att vara en känd person utanför planen. De 

idoliserades av fans, de ifrågasattes eller hyllades i media (och av fans) och när de handlade 

fick de rabatter och presenter. Stebbins menade, utifrån det sunda förnuft perspektivet, att den 

professionelle ägnade mer tid i sin yrkesroll än amatören, något som stämmer väldigt bra 

överens med det jag kommit fram till. De ägnade hela sin tid i yrkesrollen, något som jag 

tolkar var anledningen till att Nordahl upplevde en känsla av ofrihet. Han behövde ständigt 

vara tillgänglig för sin arbetsgivare. Walvin berörde denna uppbundenhet till klubben och 

menade att spelarna var som slavar till sina arbetsgivare. Även Taylor berör detta men 

menade istället att spelarna visst var uppbundna men kunde lämna eller byta klubb om så 
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behövdes. Hamrin beskrev en känsla av att vara boskap när han värderades och såldes mellan 

klubbar. Den känslan tillsammans med Nordahls känsla av ofrihet kan tolkas som att de 

faktiskt var slavar till sina arbetsgivare. I och med att spelarna ständigt befann sig i sin 

yrkesroll så tyder det på att det faktiskt kan ha varit så. Det kanske till och med går det att dra 

paralleller mellan fotbollsproffsen och antikens gladiatorer, men det är en helt annan 

undersökning. De professionella fotbollsspelarna kan i viss mån tolkas som en form av slav 

till klubben, dock i en mycket mildare form. Detta kan också självfallet variera beroende på 

klubb. Troligtvis hade de större klubbarna ett fastare grepp om spelarna jämfört med de 

mindre klubbarna.  

Vilka är då de teman som skiljer spelarna åt? Detta är något mer komplicerat men jag har 

berört det lite. Gren och Liedholm nämner till exempel ingenting om den uppbundenheten 

gentemot klubben som Nordahl, och även Hamrin i viss mån, kände. Men det var framförallt 

Hamrins upplevelser av första tiden som proffs som skiljde sig en del från trion Grenoli. Detta 

är ju ganska naturligt, Grenoli kom till samma miljö, samma ledare, samma arbetsgivare 

vilket troligtvis gjort att de i stort upplevde första tiden som proffs på ett liknande sätt. Det 

som skiljde trion åt var att Liedholm i början var ungkarl, vilket gjorde att han upplevde sidan 

om fotbollen som något tråkig. Gren och Nordahl hade ju sina familjer att ta hand om, vilket 

även Hamrin hade. Hamrins första tid präglades av skador och dåligt självförtroende vilket 

resulterade i att en hemlängtan växte fram, på grund av det han hade presterat och skador han 

ådragit sig. Även Liedholm och Nordahl hade hemlängtan, dock endast i början, men till 

skillnad från Hamrin var deras hemlängtran mestadels baserad på sociala faktorer. De kände 

sig vilsna i ett främmande land. Prestationskraven ökade således mer på Hamrin, än Grenoli-

trion, därför att han var skadad ofta och på grund av skadan presterade dåligt. De teman som 

skiljer spelarna åt, och då framförallt trion Grenoli från Hamrin, var dåligt självförtroende och 

skador vilket resulterade i större prestationskrav. Hamrin lyckades ju även han i Italien efter 

några år, men detta var det som skiljer i början av deras proffskarriärer. 

7.2 I vilka avseenden skilde sig den professionella fotbollen från amatörfotbollen i 

Sverige?      

Till att börja med kan nämnas att tidigare forskning, Andersson bland annat, menade att de 

första proffsen först var väldigt blyga till att lämna Sverige. Tryggheten fanns i Sverige och 

de vågade inte ta steget ut. När Nordahl till slut blev det första svenska utlandsproffset så var 
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det många som följde efter. Andersson menade att det i de fallen var pengarna som var 

drivande. Men stämmer det helt och hållet? Visst var det så att de fick saftiga kontrakt där 

både Nordahl, Gren och Hamrin uttryckte det som att de vunnit på lotteri och dragit högsta 

vinsten, men Gren menade samtidigt att det inte var pengarna som var fokus utan det var nöjet 

som var drivkraften för honom. Dock var det nog troligtvis så att det var pengarna som fällde 

avgörandet om huruvida de skulle bli proffs eller inte. Att ta emot pengar för att utöva sin 

hobby var, i viss mån, något nytt för svenskarna och således en stor skillnad mellan 

amatörfotbollen och proffsfotbollen. Vad jag menar med att det i viss mån var något nytt var 

att det även i Sverige förekom betalning till spelare. Sund menade att det tilläts att betala ut 

pengar för förlorad arbetsförtjänst, något alla fyra spelarna bör ha mottagit.   

En annan förändring spelarna möttes av var att de inte längre hade något arbete på sidan om 

fotbollen. Hobbyn var nu yrket och det innebar mycket fritid mellan träningar och matcher, 

även fast de i stort sett alltid behövdes finnas tillgängliga. Nordahl menade dock att 

proffsspelare hade mått bra av att ha ett jobb på sidan om, i synnerhet de som var ungkarlar. 

Det var inte bra att gå runt hela dagarna och bara tänka på fotboll och det de skulle prestera på 

planen. Nordahl, Gren och Hamrin hade familjen att ta hand om medan Liedholm, i början, 

inte hade det. Samtidigt gick det väldigt bra för Liedholm vilket kanske motbevisar att 

Nordahls argument samtidigt som det ligger något i det han menar. Andra skillnader var, 

något som alla spelare beskrev i sina berättelser, publiken och supportrarnas snudd på 

fanatism. De var jublande glada när det gick bra och förkrossade när det gick dåligt. Detta 

skapade en press på spelarna. När Nordahl kom ned till Milano för första gången möttes han 

ju av flera tusen supportrar, han kände ganska snabbt att deras förväntningar på honom aldrig 

skulle infrias och han ångrade hela flytten. Även Hamrin kände av den här pressen då han ofta 

gick skadad så blev han snabbt kallad ”Fröken Glasben” i pressen och supportrarna ansåg 

köpet av honom som ett mycket dåligt köp. Fansen och pressen att prestera var något helt nytt 

för samtliga spelare, nu behövde de prestera varje match, det var inte längre hobbyn i Sverige 

de utövade utan yrket i Italien. Men när det gick bra var fansen otroligt givmilda, alla spelare 

beskriver att de mottog presenter och rabatter i affärerna av supportrar och de spelare som låg 

skadade under längre tid mottog mycket kärlek ifrån fans som önskade de ett snabbt 

återhämtande.  
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Träningsmässigt var det ingen av de som upplevde att det var alltför stor skillnad, och det kan 

man förstå, i alla fall i Gre-No-Li:s fall där svenskbekantingen Lajos Czeisler tog över 

tränarsysslan i Milan. Han hade tränat IFK Norrköping i många år, där både Nordahl och 

Liedholm spelat, och han införde snabbt en träning och mentalitet som svenskarna var vana 

vid. Men Nordahl menade att det var i just mentaliteten gentemot lagspelet fotboll som det 

fanns en stor skillnad mellan svensk amatörfotboll och italiensk proffsfotboll. Inom den 

svenska fotbollen var det lagspelet samt resultatet som räknades, inom den italienska stod 

arbetsmyror lågt i kurs medan soloprestationer och målskyttar var något man hyllade. Här 

fanns en skillnad mellan svensk amatörfotboll och professionell italiensk fotboll. I Sverige var 

det kollektivet i fokus medan i Italien var det prestationen. Kanske ligger det även här en 

skillnad mellan amatörfotboll och professionell fotboll i stort under den här tiden. När 

spelaren hade fotbollen som yrke behövde han hela tiden prestera. Spelaren behövde prestera 

för att få ha kvar sin plats i laget och kanske för att få ett förlängt kontrakt samt bättre lön från 

sin arbetsgivare. Därför var det kanske inte så konstigt att det var soloprestationer som var i 

stort fokus. Detta prestationskrav torde inte funnits inom den amatöristiska svenska fotbollen 

och därför en viktig skillnad mellan Sverige och Italien.   

8. Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att analysera hur tidiga svenska professionella fotbollsspelare 

påverkades av att ta steget från amatör till professionell fotbollsspelare utomlands. Genom 

deras berättelser sökte jag fånga olika teman för att sedan jämföra vad som förenar och vad 

som skiljer spelarna, samt amatör och proffsfotboll, åt.  Det låg även ett fokus på deras 

upplevelser av proffslivet kontra amatörismen i Sverige, alltså vilka skillnader som fanns 

mellan italiensk proffsfotboll och svensk amatörfotboll vid tidpunkten. De frågeställningar jag 

ställde gentemot mitt material var: Hur upplevde spelarna övergången till att bli professionella 

fotbollsspelare? I vilka avseenden skilde sig den professionella fotbollen från det 

amatörfotbollen i Sverige? Vilka teman förenar och skiljer spelarna åt?  

Källmaterialet bestod av biografier och självbiografier från Gunnar Nordahl, Gunnar Gren, 

Nils Liedholm och Kurt ”Kurre” Hamrin. Avgränsningen var sent 40-tal fram till tidigt 60-tal. 

Undersökningen visade att de teman som förenade spelarna var professionalitet, lojalitet och 

yrkesheder medan de teman som skiljde spelarna åt var dåligt självförtroende och skador. 
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Undersökningen visade även skillnader som fanns mellan svensk amatörfotboll och italiensk 

proffsfotboll vid undersökningsperioden. Skillnaderna för spelarna var att de fick sin hobby 

som yrke, de hade inget yrke vid sidan om fotbollen och mottog därför hela sin inkomst från 

sina respektive klubbar. Det fanns även spelmässiga skillnader. Den svenska amatörfotbollen 

satte kollektivet i förgrunden medan den italienska proffsfotbollen var mer prestationsinriktad.  
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