
Den moderna fotbollens utvecklingsprocess 

Sammanfattande projektbeskrivning 

Syftet med projektet är att analysera den moderna fotbollens 

utvecklingsprocess genom en studie av relationerna mellan spelsystem, 

mangement och fotbollskultur. Anledningen till detta är att det saknas sådana 

syntetiska, jämförande studier där förhållandet framgår tydligt mellan ett 

vinnande spelsystem och klubbens/förbundets management, alltså styrsystem, 

ledarskap och organisation, samt den typ av fotbollskultur som 

klubben/förbundet ingår i. Eller med andra hur förhållandet ser ut mellan den 

sportsliga delen och den övriga organisatoriska och ekonomiska delen av 

verksamheten. Ett viktigt moment att utforska är entreprenörens roll när det 

gäller att lansera och bygga en vinnande spelmodell som kan bli hegemonisk. 

Forskningsuppgiften består således i att analysera relationerna mellan 

spelsystem, management och fotbollskultur, och detta i ett historiskt och 

internationellt perspektiv som sträcker sig från den moderna fotbollens 

inledande fas under 1920-talet till vår tid. Forskningsfrågan lyder: Varför, hur 

och när förändrades fotbollen under årens lopp? 

Studierna kommer att genomföras genom att 12 olika spelsystem, såväl 

internationella som svenska, väljs ut genom förförståelse och litteraturstudier 

och studeras genom fallstudiemetodik. Data kommer att samlas in och 

värderas på sedvanligt historievetenskapligt och källkritiskt sätt. Såväl skriftliga 

som muntliga källor, intervjuer, kommer att användas i forskningsarbetet. 

Intervjuer är aktuella när det gäller fallen i vår samtid. Litteratur finns och 

föreligger inom de tre olika delområdena som kommer att studeras, alltså om 

fotbollens spelsystem, management och fotbollskultur. Denna litteratur 

kommer dock att kompletteras med samhällsvetenskaplig litteratur när det 

gäller globalisering, makt, management och organisationsteori, vilket är 

nödvändigt för att kunna nå den kunskap som krävs för att uppnå projektets 

ambitiösa syfte.     

Projektets förväntade resultat är att det bakom varje hegemonisk spelmodell 

finns en entreprenör. Men det har långt ifrån räckt med detta utan det har 

också krävts en dynamisk organisation vid sidan om fotbollsplanen samt inte 

minst en befruktande fotbollskultur som har förmått att ge en stabil, positiv 



grogrund, så att unga spelare kan socialiseras och bli skickliga inom det givna 

spelsystemet. Hur det verkligen har sett ut är dock en empirisk fråga. 

Idrottrelevans och betydelse 

Projektet är gränsöverskridande i den meningen att det söker och kombinerar 

kunskap om fotbollen inom tre avgränsade men djupt sammanhängande 

områden, det vill säga lagets spelsystem, klubbens/förbundets management 

och styrsystem (alltså dimensionen entreprenör, ledarskap och organisation) 

samt den fotbollskultur aktörerna verkar inom. Denna ansats ger viktig 

kunskap, alltså om hur relationen ser ut mellan spelsystem och management 

samt hur den är inbäddad i den aktuella fotbollskulturen i ett givet historiskt 

och internationellt perspektiv. Kunskapen är betydelsefull för fotbollens 

aktörer på olika nivåer, så att de kan bygga vinnande lag och beakta 

managements roll. Det är en brist hos föreliggande fotbollsforskning att denna 

helhetssyn inte har utvecklats. Gängse internationella och svenska 

forskningsansatser har tidigare huvudsakligen med få undantag valt att 

fokusera någon av de olika aspekterna men inte integrerat dem. 

Specifik målsättning och syfte 

Syftet med projektet är att anlysera den moderna fotbollens utvecklingsprocess 

genom en studie av relationerna mellan spelsystem, management och 

fotbollskultur. Utan ett djupt konkurrenskraftigt spelsystem kan inte lag 

konkurrera på högsta nationella och internationella nivå, det gäller såväl dam 

som herrfotboll, visar den historiska erfarenheten. Den moderna fotbollen tog 

sin början på 1920-talet när off-sideregeln omformades. Därefter har en rad 

mer eller mindre likartade offensiva och defensiva spelsystem genererats i olika 

fotbollskulturer i Europa som exempelvis kontringssystemet (Pozzo), WM-

systemet (Chapman), ungerska modellen, liberosystemet (Rappan, Herrera), 

totalfotbollen (Michels) zon- och press-systemet (Houghton), som bland annat 

kom att utvecklas i Malmö FF, Halmstads BK och IFK Göteborg samt senare mer 

offensivt i Barcelona etcetera. För att söka förklaringar till varför vissa 

spelsystem har slagit igenom och oftast vunnit närmast total hegemoni under 

sin tid kommer projektet att studera dels entreprenören bakom det nya 

spelsystemet, dels den organisatoriska och kulturella miljö vari spelsystemet 

växte fram. Idealtypiskt sett kan man tala om tre fotbollskulturer: den brittiska, 



den latinska och den kontinentala.  De utmanande forskningsfrågorna om 

varför just då och på det sättet och varför där i denna miljö? leder vidare till att 

söka förklara de enstaka fallen och hela den sammanhängande processen när 

det gäller spelsystemens utveckling från enskilda exempel till påtaglig 

kommande konvergens inom toppfotbollen. Alltså: Vilka historiska mönster 

finns och hur skall de förstås och förklaras?     

Målsättningen med projektet är således förutom att analytiskt kunna ta fram 

de verkligt gränsöverskridande spelsystemen även empiriskt kunna belägga att 

det bakom varje överskridande och vinnande spelsystem har funnits en 

entreprenör som drivit sin idé med emfas, och inte nog med det. Denne 

entreprenör har dessutom, är hypotesen vidare, verkat i en speciell miljö och 

tidsanda. En grundläggande förutsättning har alltid varit att tillgängliga spelare 

innehaft högsta möjliga kvalitét.  

Modellmässigt förhålls således det vinnande spelsystemet till management och 

den fotbollskulturella miljö som systemet befinner sig i. Huvudkriterierna för 

ett vinnande spelsystem är att laget vinner stora titlar med det egna spelsättet 

och att det sprids, och i hård konkurrens uppnår dominans eller rentav 

hegemoni under en längre tidsperiod om minst fem till tio år.     

Bakgrund och tidigare publicerade resultat 

När den moderna fotbollen slog igenom på 1920-talet uppstod en kamp mellan 

å ena sidan det då rådande, hegemoniska spelsystemet, den omvända 

pyramiden, och å andra sidan ett defensivt kontringssystem. I det systemet 

som togs fram i Italien under Pozzos ledning spelade man med fyra backar, tre 

halvbackar och tre forwards och precis på samma sätt ställde Pettersson i 

Helsingborgs IF upp sitt lag mot slutet av samma decennium (Bolling, 

1984,1994, Sund 1997a, Wilson, 2009). Nästa steg i utvecklingen togs i Arsenal, 

där Chapman lanserade sin berömda modell som länge, ända fram till 1950-

talet befanns vinnande (Studd, 1998). I Sverige utbröt en skarp debatt under 

1930-talet mellan företrädare för Helsingborgssystemet och Chapmans WM- 

modell (Sund, 1997b). Italienarna behöll sin modell och på 1940-talet började 

den ungerska modellen mogna fram (Meisl, 1955, Puskas, 1955). Detta 

fotbollstänkande låg nära den italienska diskursen (Sund 1997a, Wilson, 2009). 

Under 1940-talet började särskilt lag i Schweiz genom Rappan att spela med en 



”riegel”. Detta defensiva grepp övertogs sedan av Inter under Herrera. 

Systemet med en ”cattenaccio” blev närmast ett ledmotiv för italiensk fotboll 

under lång tid (Bolling, 1984). Brasilien vidareutvecklade sedan på 1950-talet 

den ungerska modellen till ett 4-2-4 system, där framför allt ytterbackarna fick 

nya roller (Sund 1997a, Wilson, 2009). Det engelska landslaget och Liverpool 

utvecklade det sedan på 1960-talet till 4-4-2. Nästa led i processen, alltså på 

1970-talet, bestod i att liberon gjordes offensiv och kunde ha en 

speluppläggande roll som i Tyskland (Hesse-Lichtenberger 2002, Tomlinson-

Young, 2006). Samtidigt genererade Michels i Holland sin berömda ”totaal 

voetbal”, men med ett man-man spel (Michels, 2001, Wilson, 2009). Poängen 

var att pressa motspelarens bollförare och flytta upp laget (Winner, 2000). 

Denna spelmodell exporterades sedan till Barcelona genom Michels och 

holländska spelare (Burns, 2000).  Markeringsspelet ändrades till zon spel, där 

spelarna också hjälptes åt genom kollektiva förflyttningar och understöd. I 

Sverige provades detta spelsystem tidigt på 1970-talet i Malmö FF genom 

Houghton. Senare följdes det upp mer offensivt i IFK Göteborg av Eriksson 

(Houghton, 1975, Peterson, 1989). Under de senaste decennierna har denna 

typ av spelsystem, ”the pressing football”, vunnit hegemoni (Petrucci, 2000). 

Varianter finns förstås med olika uppställningar. Barcelona och spanska 

landslaget har nu senast bemötts med extrem defensiv och snabba 

omställningar.  

Vad ligger då bakom denna historiska process? Uppenbart finns här 

entreprenörer (Schumpeter, 1994). Men det krävs mer än så. Vilken sorts 

management, alltså ledarskap och organisation i klubb och förbund, har varit 

nödvändigt (Sund, 2008)? Vilka styrsystem (”government”) har funnits 

(Peterson, 1989, King, 2003, Gammelsaeter-Senaux, 2011, Hassan-Hamil, 2011, 

Sund, 2011)? Och vilken roll har fotbollskulturen haft i varje land (Baroti, 1980, 

Eisenberg, 1991, Mason 1995, Missiroli, 2001, Walvin, 2001, Andersson, 2002, 

2011, Hare, 2003)? På dessa frågor finns potenta svar, men för att förstå hela 

problematiken krävs en ansats där huvudfrågorna intrigeras i empirisk 

forskning. Länge och fram till den globala perioden var spelsystemen ofta 

nationellt förknippade. Men under de senaste decennierna har den nya epoken 

skapat en global fotboll i en tydlig konvergensprocess. Fotbollen har varit en 

del av samhällsutvecklingen (Schön, 2010).  



Metodik  

Projektet kommer att genomföras genom en ”Case”-studie metodik (Gerring, 

2004). Det innebär att de identifierade och valda fallen, såväl internationella 

som några svenska av viss betydelse, kommer att studeras med hjälp av 

historiska, vetenskapliga källstudier. I några fall som ligger i vår egen samtid 

kommer också muntliga källor (intervjuer) att kunna användas. Annars ligger 

tonvikten vid skriftliga källor: till exempel beslutsprotokoll, brev och andra 

handlingar samt rapporter från exempelvis klubbar, förbund, UEFA och FIFA 

och mediematerial. I flera fall föreligger också berättande källor i form av 

memoarer. Det finns också biografier att tillgå om några definierade 

entreprenörer samt mängder med taktik- och läroböcker på skilda 

ambitionsnivåer, utgivna i olika länder under årens lopp.  

Studierna gäller således spelsystemet, dess uppbyggnad och funktionssätt och 

rollerna i detsamma samt framför allt dess vinnande logik. När det gäller 

studierna av management (ledarskap och organisation, styrsystem 

(”government”) och fotbollskulturen i respektive fall kommer dessa studier 

förutom att bygga på tillämpade fotbollsstudier även utgå ifrån basal 

samhällsvetenskaplig litteratur som Thompson- McHugh´s kritiska inställning, 

vilka framhåller betydelsen av tydlighet och struktur i organisationer 

(Thompson-Mc Hugh, 2009). Samt dessutom på liknande ansatser som finns 

hos Christensen, Daugaard Jensen, Lindkvist när de med hjälp av olika 

maktkategorier analyserar beslutsprocesser i organisationer (Christensen et al, 

2011). Nye ingår också i den valda ansatsen. Han framhåller betydelsen av 

”smart power” gentemot antingen ”hard power” eller ”soft power”, alltså 

situationsanpassade metoder när det gäller ett dynamiskt ledarskap (Nye, 

2008).  

Samtliga valda fall kommer även att placeras i sin tid när det gäller 

samhällsstruktur och politisk-ekonomisk utvecklingsnivå etcetera. Fallen har 

valts på grundval av att de visat sig vara banbrytande, vinnande och speciellt 

anmärkningsvärda nationellt och/eller internationellt. De skall också ha viss 

varaktighet om minst fem till tio år för att komma ifråga för en fallstudie. Av 

urvalet framgår på ett påtagligt sätt hur de olika spelsystemen skiftat mellan att 

vara antingen huvudsakligen defensiva eller offensiva.  Fyrbackslinjen kommer 

tidigt och blir så småningom dominerande. Liberosystem kommer också tidigt 



och består i många år. I ”the pressing football” ingår för övrigt även olika 

omställningssystem som växt fram till exempel enligt kombinationerna 4-5-1, 4-

1-3-2 och 4-2-3-1 - alltså antalet backar, mittfältare och forwards i varje led. 

Det är också tydligt att spelsystemen genererats i samtliga tre idealtypiska 

fotbollskulturer. Spridningen är ganska jämn. 

När samtliga fallstudier genomförts kommer sammanställning och analys att 

göras av hela den moderna fotbollens utvecklingsprocess. Dessutom kommer 

också jämförande analyser mellan de olika fallen kunna göras. Projektet 

kommer att förhålla sig och ta ställning till relevant forskningslitteratur. 

Slutrapporteringen från projektet kommer att ske genom en monografi och 

artiklar i lämpliga tidskrifter. Den kan också bli aktuellt med en mer 

populärvetenskaplig utgåva eftersom projektet har en sådan potential. 

Följande 12 fall har valts: 

1 Italienska fotbollslandslaget med Vittorio Pozzo under mellankrigstiden. 

2 Helsingborgssystemet med Bill Pettersson från slutet av 1920-talet till mitten 

av 1930-talet. 

3 WM-systemet som utvecklas av Herbert Chapman i Arsenal i början av 1930-

talet. 

4 Ungerska modellen under tidig efterkrigstid. 

5 ”Riegel”- systemet under Karl Rappan i Schweiz på 1940-talet. 

6 Brasiliens 4-2-4 system som lanserades under VM 1958 i Sverige. 

7 Liberosystemet på 1960-talet i Italienska Inter under Helenio Herrera.   

8 Engelska landslaget och Liverpools 4-4-2 system på 1960-talet. 

9 Offensivt, speluppläggande liberosystem i Västtyskland på 1970-talet. 

10 Totalfotbollen i Holland genom Rinus Michels från och med 1970-talet.  

11 Malmö FF, Halmstads BK och IFK Göteborgs zon och pressfotboll genom Bob 

Houghton, Roy Hodgson och Sven-Göran Eriksson. 



12 Barcelonas och spanska landslagets utveckling av zon- och pressfotbollen på 

2000-talet. 
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Rapportering av tidigare erhållna medel 

Projektet Bosmandomens arbetsmarknadsmässiga konsekvenser för svensk 

fotboll befinner sig nu i avslutningsfasen och kommer att avslutas i höst med 

artiklar i internationella tidskrifter. Två intervjuer har nyligen givets dels i Idrott 

& Kunskap, dels i TCO-tidningen. Hittills har flera föreläsningar hållits utifrån 

projektets resultat, bland annat vid Södertörns högskola på Sport 

managementutbildningen där. Andra under projektets inledningsfas som vid 

konferensen Centers and Peripheries in Sport vid Malmö högskola. Flera 

föreläsningar och seminarier om projektresultatet kommer att hållas. 

Dessutom har en större artikel publicerats på idrottsforum med titeln 

”Toppfotbollen utmanas”. Vidare har kontakter etablerats med Raffaele Poli vid 

CIES, alltså Centre for Sport Studies i Schweiz, som samverkar med FIFA, 

Internationella fotbollförbundet, om att ta fram, redovisa och analysera data 

om den internationella fotbollen, särskilt då utvecklingen inom Europas fem 

stora ligor i England, Tyskland, Spanien, Italien och Frankrike. Genom denna 

samverkan finns nu statistiska data och analyser tillgängliga på ett helt annat 

sätt än tidigare. Resultaten från projektet Bosmandomens 

arbetsmarknadsmässiga konsekvenser för svensk fotboll kommer att redovisas 

vid CIES. Svensk fotboll är intressant, även för CIES. 

Forskningsarbetet har innehållit två huvuduppgifter. Den ena uppgiften har 

bestått i att ta fram data om spelarövergångar inom Sverige samt till och från 

Sverige, både när det gäller svenska och utländska spelare inom såväl 

herrfotboll som damfotboll. Därmed har statistiska tidserier kunnat upprättas, 

vilket har varit helt avgörande för att kunna utföra den andra uppgiften att 

studera hur det svenska arbetsmarknadssystemet avseende fotboll sett ut 

institutionellt och eventuellt förändrats sedan Bosmandomen började 

implementeras inom svensk fotboll i mitten av 1990-talet. Domen med det nya 

regelsystemet innebar att spelarnas makt ökade genom att de själva blev fria 

att förhandla med en ny klubb när kontraktet löpt ut. Klubben som spelaren 

tillhört kunde nu inte längre kräva övergångspengar utan måste se till att sälja 

spelaren innan kontraktet löpte ut.   



I det statistiska arbetet har Svenska fotbollförbundets arkiv och samlade data 

om antal licensierade spelare och spelövergångar använts. Tjänstemän på 

förbundet har även varit behjälpliga med råd och uppgifter. I den andra 

uppgiften har förbundets arkivmaterial studerats, alltså protokoll från 

styrelsemöten och olika handlingsplaner och dylika dokument. Förbundet 

genomgick under dessa år på 1990-talet en läroprocess där det gällde att sätta 

sig in i Bosmandomens regelverk och implikationer samt att implementera 

domen i svensk fotboll. Detta arbete blev framgångsrikt: klubbar och spelare 

lärde sig Bosmandomen.     

De statistiska serierna som således tagits fram visar på ett tydligt trendbrott när 

Bosmandomen implementerades: antalet spelarövergångar sköt i höjden. 

Nivån ökade sedan successivt år från år. Detta gäller inhemsk herrfotboll. Det 

är framför allt i de högsta serierna där spelarna är kontrakterade som ökningen 

sker. Bosmandomen har alltså lett till att personalomsättningen ökat för att 

använda en term från den reguljära arbetsmarknaden. Ser man till vad som 

hände när det gäller spelarövergångar till och från Sverige ligger nivåerna 

givetvis mycket lägre, men tendensen är densamma. Vi har ett trendbrott i 

mitten av 1990-talet då omkring 175 spelare lämnade Sverige för andra länder. 

Den siffran stiger sedan successivt och var 2008 drygt 400.  Detta gäller även 

för kategorin utländska spelare som kommer till Sverige, här ligger dock nivån 

cirka 100 spelare högre. En slutsats som kan dras här är att Sverige i och för sig 

är en underleverantör av spelare till andra ligor, men Sverige tar också emot 

över 500 spelare varje år till de svenska klubbarna, i Allsvenskan och nedåt, och 

allt detta sker i Bosmandomens spår.   

Nu måste det dock påpekas att EU:s Bosmandom implementeras samtidigt som 

globaliseringen fördjupas på alla plan och det gäller även fotbollen som nu får 

en allt tydligare centrum-periferiproblematik där svensk fotboll befinner sig 

någonstans mellan centrum och ytterkanterna. Den globala 

fotbollsarbetsmarknaden har växt på ett mycket tydligt sätt under senare år 

vilket också CIES har visat.   

Vilka arbetsmarknadsmässiga konsekvenser har då Bosmandomen och 

globaliseringen haft för svensk fotboll? Arbetsmarknaden har blivit rörligare, 

antal övergångar har ökat, och kraven på kunskap om arbetsrätt har blivit 

alltmer betydelsefullt. Dessutom har lönerna skjutit i höjden genom efterfrågan 



på skickliga spelare. Genomsnittslönen per månad låg 2011 kring 57 000 kr för 

herrar och 7000 kr för damer. Rent institutionellt har den modellen som fanns i 

sin begynnelse i början på 1990-talet fixerats till en tydlig 

arbetsmarknadsmodell precis som på den reguljära arbetsmarknaden. Här finns 

såväl arbetsgivare, klubbar, som arbetstagare, spelare (samt även tränare) i 

Allsvenskan och Superettan.  Arbetsgivarna ingår sedan länge i kartellen Svensk 

Elitfotboll och spelarna i Spelarföreningen, som har en kortare historik. 

Anslutningsgraden är närmast total bland spelarna på herrsidan. På damsidan 

är däremot ännu bara hälften med i spelarfacket. Dessa parter har kontakter 

och relationer med huvudorganisationerna (Arbetsgivaralliansen respektive 

TCO) på den reguljära arbetsmarknaden och träffar kollektivavtal vilket dock är 

tämligen magert eftersom bland annat lönen ligger utanför avtalet och finns 

istället i ett personligt kontrakt mellan klubb och spelare. Dessa kontrakt 

godkänns och arkiveras hos förbundet, de är emellertid sekretessbelagda och 

därför inte åtkomliga för forskning. För att dessa ständiga 

kontraktsförhandlingar skall kunna fungera och komma till stånd används 

spelaragenter som agerar på fotbollsarbetsmarknaden för spelarna. Det är ett 

unikt drag som också finns inom ishockeyn. Parterna förhandlar alltså om 

kollektivavtalet och agenterna och klubbarna om de personliga kontrakten. En 

slutsats som kan dras av projektet är att Bosmandomen definitivt etablerat 

denna modell, där det speciella är kontrakten och agenterna samt de höga 

lönenivåerna för eftertraktade spelare. Fotbollen har alltså blivit en del av 

näringslivet och arbetsmarknaden; en fotbollsindustri. Den trenden har stärkts 

ytterligare med Bosmandomen samt den fördjupade kommersialiseringen och 

globaliseringen. 

 


