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1.Inledning 

Klockan är strax efter 16 en varm sommardag i juli. I en tvåa i Knivsta sitter jag och två vänner 

framför en tv. Jag och ena kompisen har kört nonstop från Trelleborg för att hinna hem i tid. 

Datumet är 3 juli 2018 och Sverige möter Schweiz i åttondelsfinal i fotbolls VM. Vi var 

knappast ensamma om att sitta framför Tv:n den dagen. MMS, som för statistik över det 

svenska tv tittandet, berättade att över 2,5 miljoner personer såg matchen.1 För de flesta 

fotbollsälskare i Sverige minns man den här sommaren med värme. Prestationsmässigt var 

mästerskapet det bästa av svenska fotbollslandslaget sedan VM bronset 1994 och med liknande 

tropisk värme i landet då som nu. Fotboll är onekligen populärt i Sverige och kallas av vissa för 

”nationalsporten”. Föga oväntat har sporten även flest utövare av alla idrotter i Sverige.  

En stad där fotbollen verkligen har ett starkt fäste är Göteborg, med anrika lag som IFK 

Göteborg, Örgryte och GAIS. Under 60-talet befann de sig alla tre i Allsvenskan och 1969 blev 

IFK Göteborg svenska mästare. Året därpå åkte klubben, tillsammans med GAIS, ur 

Allsvenskan samtidigt som Örgryte nätt och jämnt klarade sig kvar. Samtidigt har den första 

krisen hos göteborgsvarven ägt rum. IFK Göteborg och GAIS tog sig upp igen under 70-talet 

men bägge lagen upplevde kriser under årtiondet. Tex åkte GAIS ur ännu en gång 1975 och 

försvann till stor del ur svensk elitfotboll efter det. Ett annat exempel på detta möjliga samband 

mellan varvskrisen och ett fotbollslag nedgång är Landskrona Bois, som åkte ur Allsvenskan 

1980, samtidigt som stadens varv Öresundsvarvet börjats avvecklas. Laget har aldrig återhämtat 

sig och förutom några sporadiska återbesök vandrar klubben numera en ökenvandring i de lägre 

divisionerna.  

Flera olika fotbollslag åkte således ur Allsvenskan samtidigt som deras städer upplevde 

varvskriser. Frågan blir då om det finns något samband mellan dessa två? Landskrona Bois 

tycks följt sin stads varvsnedläggning och har aldrig rest sig igen. Även i Göteborg är fallet 

liknande, där GAIS tycks ha börjat uppleva sin kris samtidigt som stadens varv upplevde 

detsamma. Kan en fotbollsklubb vara så starkt kopplad till en stad att den tex under 

varvskriserna påverkades negativt? 

                                                 
1 Törner, Amanda 2018 Hög VM-feber i tv-sofforna, Dagens Media, 4 juli dagensmedia.se (hämtad 2019-06-06) 



 

 

3 

 

1.1 Syfte, hypotes & frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vad som skedde i några utvalda svenska 

fotbollsklubbar under 70-talet. Varför åkte de ur respektive var framgångsrika? Går det att hitta 

någon koppling mellan det som sker i klubben och varvskriserna som samtidigt skedde i 

städerna? Uppsatsen syftar också till att ta reda på om lagens placering i allsvenskan har ett 

samband med varvskris och arbetslöshet. Min hypotes är att arbetslösheten i de olika städerna 

ökade under varvskriserna, vilket ledde till minskade publiksiffror och i slutändan påverkade 

lagen till den grad att de åkte ur Allsvenskan.  För att undersöka om sambandet stämmer 

kommer jag studera GAIS och Landskrona Bois som båda åkte ur Allsvenskan samtidigt som 

deras städer, Göteborg och Landskrona, upplevde varvskriser. Avsikten är att studera om dessa 

fotbollslags kriser på något sätt hört ihop med deras städers kriser. Samtidigt kommer även 

Malmö studeras. Staden utstod samma form av kris men laget Malmö FF åkte tex aldrig ur 

Allsvenskan och vann SM-guld flera gånger under 70-talet. Således blir uppsatsen tvådelad: 

Dels kommer jag ta reda på vad som skedde i valda klubbar under den svenska varvskrisen, 

dels kommer jag studera om varvskrisen och klubbarnas prestationer haft något samband. 

Frågorna som ska besvaras blir följande: 

• Vilka förklaringar ger undersökningens valda material till Landskrona Bois och GAIS 

nedgångar? Är någon av dessa ekonomiska? Kan dessa i sådana fall på något sätt bero 

på det som skedde i städerna under varvskriserna? 

• Utifrån mitt valda material, varför klarade sig Malmö FF bättre än GAIS och 

Landskrona Bois trots att alla tre befann sig i en liknande situation? 

1.2 Material & metod 

En hel del litteratur kommer användas för att sammanfatta och förstå den svenska ekonomiska 

historien, med fokus på varvsindustrin, under den tänkta perioden för uppsatsen, dvs 70-talet. 

Lennart Schöns En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel 

kommer här användas för min bakgrund om varvens historia. Utöver det kommer även flertalet 

böcker om de olika städernas historia, med fokus på varven även här, att användas. All litteratur 

utgör bakgrunden för att förstå varvskrisen och förloppen kring de städer som valts. Då jag 

dessutom kommer använda flera olika författare ges det en mer objektiv syn på hela historien. 

En bakgrund kring både Allsvenskan och av GAIS samt Malmö FF kommer också ges med 

hjälp av framförallt boken Allsvenskan genom tiderna. I Landskrona Bois fall finns det en bok 
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skriven om klubben, Ett fotbollslags historia: D. 2, Landskrona BoIS 1975–1990: 75 år, som 

jag kommer använda till bakgrunden.  

Jag kommer använda mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Den kvalitativa 

metoden kommer bestå av en mängd tidskrifter. Jag kommer använda BOIS-aren, som är 

Landskrona Bois egen tidning, och Makrillarna, som är en tidning som ges ut av GAIS. I 

Malmö FFs fall kommer jag använda mig av framförallt Malmö FF 1976, som gavs ut av 

Malmö FF och går igenom åren under 70-talet fram till 1976. Det skrivs även detaljerat om året 

som varit, dvs 1976. Här ges därför en bra bild av hur det såg ut i Malmö FF mitt under den 

pågående varvskrisen. Tanken är att dessa kommer visa om det diskuterades något kring 

klubbarnas situation och den samtida situationen under städernas varvskriser. Jag kommer 

studera hur Landskrona Bois och GAIS förklarade att man åkte ur Allsvenskan och huruvida 

dessa kan tänkas förklaras av varvskrisen. I Malmö FFs fall kommer jag studera vad som kan 

förklara deras triumfer under 70-talet. Orsakerna jag hittar kommer jämföras och diskuteras. 

Jag kommer även studera om det finns några generella orsaker som alla klubbarna nämner.  

Den kvantitativa delen kommer bestå av statistik över arbetslöshet och publiksnitten i 

Allsvenskan, bägge dessa mellan 1973–1981. I Boisaren läser jag om hur de sjunkande 

publiksiffrorna drabbade klubben hårt ekonomiskt.2 Därför anser jag det vara relevant att ställa 

samman publiksnitten för klubbarna under 70-talet och sedan undersöka om varvskrisen 

påverkat snitten. Publiksnitt för alla lag, även Malmö FF, och för hela ligan kommer 

sammanställas från 1973 och framåt. Siffrorna som kommer användas är hur många åskådare 

som gick på en match i snitt under varje säsong. Just 1973 har valts då det sammanfaller med 

början av oljekrisen, som senare skulle starta varvskriserna. Snitten kommer tas från Svensk 

Fotbollsförbundets, SVFF, egna årliga årsbok Årets Fotboll, där förbundet sammanställt alla 

klubbarnas totala antal åskådare varje år. Jag har sedan själv dividerat de siffrorna med antalet 

spelade matcher för att räkna ut hur många som gick på en match i snitt för varje klubb. 

Publiksnitten kommer sedan sättas i perspektiv med den relativa arbetslösheten för att se om 

det finns något samband. Arbetslösheten har valts som ett sätt att mäta varvskriserna. När 

varven stängdes förlorade många personer sina jobb. Arbetslösheten är tagen från SCBs 

statistiska årsbok 1982/1983, eftersom det där också finns statistik för hela 70-talet. Den 

arbetslöshet som mätts är i så kallade storstadslän, som enligt SCB bland annat innehåller 

                                                 
2 Landskrona BoIS 1971, BOIS-aren, Nr.1.  
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Malmöhus län och Göteborg län, dvs de områden där berörda städer och lag inkluderas. Varje 

stads arbetslöshet och stadens klubbs publiksnitt kommer användas i en regressionsanalys. Med 

analysen kan jag sedermera se om sambandet mellan arbetslöshet och publiksnittet existerar. 

Källmaterialet till min kvalitativa del förväntas vara något subjektiva i sina åsikter och 

förklaringar, men enligt mig behöver inte det göra texterna irrelevanta. Tvärtom kan de fungera 

alldeles utmärkt då de ger en klar bild över vad någon som tex hejade på Landskrona Bois gav 

för förklaring till att laget åker ur allsvenskan. Jag vill se om klubben tex nämner sin stads kris 

i tidskriften. 

1.3 Forskningsläge och teori 

Att just specifikt undersöka huruvida ett lag och en stads kriser går hand i hand är inte en 

forskning som jag hittat mycket om. Däremot finns det dels en stor diskussion om en klubbs 

insatser och kopplingen till klubbens ekonomiska situation, dels mycket skrivet om idrott och 

kopplingen till samhället. Thomas Peterson, som är professor inom idrottsvetenskap på Malmö 

universitet, skriver i sin bok Idrotten och samhället om flera olika forskningsfält eller 

forskningsstudier där idrotten setts ur ett sociologiskt perspektiv. Bland annat nämns:3 

• Norbert Elias och Eric Dunning som menar att idrottens förutsättningar förändrats i takt 

med mänsklighetens sociala utveckling. 

• Allen Guttman som skriver om hur tävlingsidrotten formats av det samhälle som det 

moderna kapitaliska samhället skapat. 

• Pierre Bourdieu vars analyser om idrotten försökt visa på hur utbudet av idrottsutövning 

och sportkonsumtion mött den sociala efterfrågan. 

Dessa tre behöver inte nödvändigtvis vara relevanta för just mina frågor, men tyder på ett 

forskningsläge där idrotten och samhället i stort har en koppling. Thomas Peterson själv skriver 

vidare om hur idrotten framförallt förändrades när amatörreglerna avskaffades 1967. Med 

amatörregler menas att idrottarna inte fick tjäna pengar på sin sport. I och med borttagandet av 

regeln kunde tex fotbollsspelare erbjudas kontrakt med löner av sina klubbar. Idrotten rörde sig 

nu mot marknaden, kommersialiseringen och professionaliseringen, tre faktorer som idag är en 

självklarhet i de flesta idrotterna. Vidare skriver Peterson att kommersialiseringen är något som 

                                                 
3 Peterson, Thomas, 2004, Idrotten och samhället. I Ingela Broberg (red.). Perspektiv på sport management. 

Stockholm: SISU Idrottsböcker, 14–37. S.15–16 
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kännetecknar den förvandling inom idrotten som påbörjades efter att dessa regler försvunnit. 

Idag är flera olika idrottsföreningar aktiebolag och vill sälja idrotten för att få in pengar. 

Föreningarnas verksamheter sköts av folk med löner och i tex fotbollen säljs och köps spelare 

för flera miljoner. I mångt och mycket har det således fullbordats en övergång från ”en 

amatöristisk och folkrörelsebaserad verksamhet till en lönearbets- och marknads baserad.”4 

Processen från amatöridrott har skett över flera årtionden och under perioden för min uppsats 

är professionaliseringen fortfarande i dess linda. Det skulle kunna vara så, utifrån det Peterson 

skriver om, att det precis under den period jag valt sker en omvandling inom fotbollen där 

ekonomin får en allt viktigare roll. I sådana fall borde det i min undersökning bli de lag som 

utnyttjat ekonomin bäst och sämst som rönte framgångar respektive åkte ur Allsvenskan. GAIS 

och Landskrona Bois torde därmed i mina källtexter visa på att man hade det svårt att 

konkurrera ekonomiskt i Allsvenskan. Det som då även blir relevant till uppsatsen är huruvida 

dessa ekonomiska förutsättningar hade något och göra med den stad de olika städerna låg i. I 

boken Ett Fotbollslags Historia skrivs det om en undersökning gjord i Sao Paolo under slutet 

av 60-talet. Där påvisade sociologen Antonio Euclides Texeira ett samband mellan stadens 

fotbollslags prestationer och industriarbetarnas produktionstakt. När laget vann ökade 

produktionen med 12,3 procent. Antalet arbetsolyckor ökade med 15,3 procent när laget istället 

hade förlorat.5 Det finns därmed lite forskning om sambandet mellan industrin i en stad och 

deras fotbollslag, även om det i Euclides undersökning är tvärtom jämfört mot min.  

2. Bakgrund 

2.1 Kort om Sveriges ekonomiska historia & de svenska varven 

Efter andra världskrigets slut och fram till mitten på 70-talet upplevde stora delar av världen en 

stark ekonomisk tillväxt. Industrierna växte i rasande fart och snart innehöll de flesta hemmen 

saker som TV och kylskåp. Perioden kan anses som Sveriges guldålder rent industriellt. Det 

skedde en stor tillväxt på de flesta områden. Bland annat ökade den offentliga sektorn med 600 

000 personer mellan 1950 & 1970 i Sverige. Sverige utvecklades och 1970 stod oljan för tre 

                                                 
4 Ibid, s.19–22 
5 Jönsson, Åke, Strandberg, Christer & Landskrona BoIS, Ett fotbollslags historia: D. 2, Landskrona BoIS 1975–

1990: 75 år, Landskrona: Landskrona BoIS, s.10–11 
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fjärdedelar av Sveriges energianvändning något som gjorde landet oljeberoende.6 Samtidigt 

skedde en liberalisering av världshandeln på 50-talet vilket innebar en ökad export för landet.7 

En av de industrier som verkligen tjänade på den ökande exporten var varvsindustrin. Mellan 

andra världskrigets slut och år 1975 stod industrin för 10 procent av hela världens 

fartygsproduktion. Succén berodde bland annat på ett samarbete med norska redare. Fram till 

60-talet var lönsamheten som högst, efter det började den internationella konkurrensen komma 

ikapp. Under 60-talet byggdes varven ut för att möta den ökade efterfrågan, vilket även innebar 

att lönsamheten sjönk som i längden gjorde varven beroende av statliga kreditgarantier.8 Då 

Sverige gjort sig beroende av olja blev oljekrisen 1973 ett hårt slag. Det kickstartade en 

strukturkris där marknader kördes ner i botten. Till följd av strukturkrisen ökade priserna för 

både import och export.9  Allra värst drabbades varven. Det började tidigt på 70-talet men blev 

som värst efter 1975. Konkurrensen utifrån blev allt värre samtidigt som oljekrisen sänkte 

efterfrågan. Många av varven blev statliga under Svenska Varv AB, vissa av göteborgsvarven 

lades helt ner och Öresundsvarvet i Landskrona blev enbart ett reparationsvarv. 1985 drog 

staten in allt produktionsstöd vilket blev dödsstöten för den forna storindustrin.10 

2.2 Bakgrund Allsvenskan 

Fotboll som idrott har funnits länge i Sverige, den första organiserade matchen spelades i 

Göteborg 1892 och var mellan Örgryte och Lyckans Soldater. Allsvenskan, svenska fotbollens 

högsta serie, hade dock inte premiär förrän 1924.11 Att första matchen spelades i Göteborg var 

ingen tillfällighet, stadens gästarbetare bestod i majoritet av skottar som lärde ut sporten. 

Svensk fotboll föddes alltså i Göteborg och Örgryte blev svenska mästare de fyra första åren 

från 1896 när den första SM-titeln delades ut. Det var också Örgryte, ihop med Göteborgs 

Fotbollsförbund, som 1910 föreslog att skapa en allsvensk serie. Nu började lagen spela 

säsongen som seriespel istället för i cupformat och efter flera små ändringar längs tidens gång 

skapades Allsvenskan officiellt 1924.12 

                                                 
6 Schön, Lennart, 2007, En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel, 2 uppl., 

Lund: Studentlitteratur. S.375–377 
7 Ibid, s.381 
8 Ibid, s.421 
9 Ibid, s.438 
10 Ibid, s.492–493 
11 Bengtsson, Claes G & Persson, Gunnar 1988, Allsvenskan genom tiderna, Stockholm: Strömbergs idrottsböcker 

s.12 
12 Ibid s.18 
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Efter andra världskriget upplevde svensk fotboll ett rejält uppsving. Publiksnittet på antal 

åskådare per match för hela ligan låg nästan alltid runt 10 000 varje säsong mellan 1947–1968, 

och i många fall en bra bit över det. Den högsta siffran uppnåddes 1959, när ligan snittade 

13 369 personer per match, men säsongerna efter det var publiksnitten fortfarande höga.13 

Under hela 60-talet låg publiksnittet på ca 10 000 åskådare per omgång varje säsong.14 I boken 

Årets Fotboll 1969 sammanfattar Svenska Fotbollsförbundet det svenska fotbollsåret 1968. Där 

konstateras det att publiken ökade i Allsvenskan jämfört med 1967 och någon större oro över 

publiken verkar det inte funnits, däremot förklarades de något minskade publiksnitten jämfört 

mot tidigare årtionden med att folk numera kan se matcherna på TV.15 Fram till 70-talet 

upplevde således svensk fotboll en framgångsrik period där publiksiffrorna höll sig höga. Men 

endast ett par år senare skulle en negativ trend i publiksnittet ske. 

2.3 Malmö  

Malmö stads näringsstruktur upplevde under 1910–1980 stora förändringar. Det skapades en 

industristad, där som mest 50 procent av förvärvsarbetarna var verksamma inom industrin. 

Fram till 70-talet växte både industrin och tjänstesektorn i någon form av harmoni tack vare en 

allmänt kraftig tillväxt. Antalet sysselsatta inom industrin började minska under 60-talet, men 

den kraftiga produktivitetsökningen upprätthöll tillväxten. Den sjönk dock drastiskt på 70-talet, 

samtidigt om tjänstesektorn ökade vilket skapade en obalans i den strukturella utvecklingen.16  

I Malmö har länge varven spelat stor roll, och den största pjäsen bland varven svarade Kockums 

för. Vid andra världskrigets slut stod Kockums för 80 procent av omsättningen i Malmös 

varvsverksamhet. De växte snabbt och var i början av 60-talet världens nionde största varv.17 

1962 hade varvet en topp i antalet anställda med 6 000 personer. Våren 1966 invigde man 

världens största byggdocka och året därpå fick varvet en mängd stora order, vissa värda flera 

hundra miljoner. En liten dipp på slutet av 60-talet vändes och fram till oljekrisen som skedde 

1973–1974 blomstrade Kockums där deras varvsindustri precis innan krisen låg femma 

internationellt i varvsligan. Men med oljekrisen avstannade det. 1975 skedde till exempel den 

första avbeställningen och samma år konstaterades det på bolagsstämman att varvet befann sig 

i en svacka. 1977 fick staten gå in och ge garantiåtagande på byggandet av två LNG-fartyg, där 

                                                 
13 https://old.allsvenskan.se/publiksnitt-genom-tiderna/ (hämtad 2019-05-08) 
14 Ibid 
15 SVFF, 1969 Årets fotboll 1969 Strömberg/Brunnhage s.14 
16 Bjurling, Oskar, 1992, Malmö stads historia: D. 6, 1939–1990, Malmö: Malmö stad s.17 
17 Ibid, s.100–105 
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staten stod för 85 procent av självåtagandet. Samma år stod Kockums för 5 000 arbetstillfällen, 

näst flest efter kommunen i Malmö, men rederirörelsen visade förlust på 119 miljoner kronor. 

Nu varslades 2 000 personer och ett avtal om ett femårigt lån på 340 miljoner kronor från staten 

slöts. Åtgärderna räckte dock föga och 1979 lade regeringen fram en proposition för att köpa 

Kockums, där till exempel Svenska Varv skulle ta över rederidelen, något som också senare 

gjordes. Däremot lades varvet aldrig ner helt.18  

2.4 Göteborg 

Efter andra världskriget gynnades Göteborg likt de andra städerna i Sverige av en stark tillväxt. 

Stadens produktion och handel ökade i en sådan hög takt att problemet snarare blev att undvika 

en för snabb expansion. Bland annat ökade verkstadsindustrin från 30 000 anställda 1945 till 

50 000 1960. Den ökande handeln gynnade Göteborgs redan utvecklade varvsindustri, men 

gjorde också att industrin var väldigt beroende av att ha handel. Tillväxten i både export och 

import kulminerade 1974, för att sedan stagnera rejält.19 

I Göteborg fanns det framförallt tre varv; Götaverken, Eriksberg och Lindholmen. Alla tre 

gjorde stora investeringar under 60-talet när tillväxten, likt resten av landet, var god. 

Utvecklingen i fartygen gick dock i sådan fart att investeringarna inte hängde med. Götaverken 

öppnade tex 1964 Arendalsvarvet för att framställa 120 000 tons fartyg. Men redan 1966 var 

efterfrågan istället som störst efter 200 000 tonnare och Götaverken kunde trots investeringen 

inte producera det som efterfrågades. Som alla andra varv i landet drabbades Göteborgs dito av 

en kris i slutet på 60-talet. Där och då räddades de, likt de andra, av statligt stöd. 20 

Oljekrisen 1973/74 satte sina spår även i Göteborg. Den minskade efterfrågan gjorde att varven 

inte lyckades få till några större kontrakt. Istället producerade man upp sina orderstockar utan 

att gå med vinst. När orderstockarna nått sitt slut fanns det inga mer pengar för produktion och 

varven stod på ruinens brant. Lösningen från staten blev Svenska Varv, som staten bildade 

1977. Alla göteborgsvarv ingick redan från början i Svenska Varv och Götaverken gjordes till 

själva kärnan. Varvet omstrukturerades dock över tid, samtidigt som de andra två varven lades 

ner. Med krisen krymptes därmed den göteborgska varvsindustrin enormt. Som mest, år 1973, 

                                                 
18 Bjurling, s.110–115 
19 Olsson, Kent, 1996, Göteborgs Historia – Näringsliv och samhällsutveckling D3 Från industristad till 

tjänstestad 1920–1995, Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag AB, s.185-188 
20 Ibid, s.218–223 
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fanns det 14 000 man anställda. På 80-talet fanns enbart en liten del av denna grupp kvar och 

idag är varvssektorn nästan helt avvecklad.21 

 

2.5 Landskrona 

I Landskrona är det ett varv som nästan är synonymt med staden, nämligen Öresundsvarvet. 

Det etablerades i Landskrona 1915 och fram till depressionen på 30-talet hade varvet 1 200 

anställda. Efter de två krigen växte det stort, likt de andra varven i Sverige, och vid 60-talets 

slut var 2 400 personer anställda. Den första krisen skedde i samma veva, närmare bestämt 

1968, men kunde då räddas av ett statligt lån på 40 miljoner kr. Efter lånet och fram till 

oljekrisen 1973–74 tycktes hela Landskrona gå mot en ljus framtid tillsammans med 

Öresundsvarvet som numera var hjärtat i stadens näringsliv.22 Men efter 1975 kom en ny kris 

och den här gången skulle det inte sluta lika bra. Svenska Varv hade skapats av staten och tog 

över bland annat Öresundsvarvet. Snart hade företaget också lagt fram en proposition om att 

alla varven borde läggas ner. Mellan 1978–80 fördes flera turer där varvet gång på gång tycktes 

överleva med hjälp av protester och olika rapporter som bland annat menade att en nedläggning 

skulle göra halva Landskrona stads befolkning arbetslösa. Dödsstöten kom 1980 när staten gick 

in med 432 miljoner kr för att stödja Öresundsvarvet. Pengarna var dock borta redan efter en 

månad och när det skedde blev det ohållbart att behålla varvet. 2 juni 1981 bestämde Svenska 

Varv att Öresundsvarvet skulle läggas ner.23 

2.6 Bakgrund om de olika klubbarna 

Den ekonomiska sidan hos alla svenska klubbar på 70-talet vilade till stor del på 

publikintäkterna. Det var här största delen av inkomsterna samlades in och därför var publiken 

livsnödvändig för lagen. Spelarförsäljningar var fortfarande nytt och därför inte något som till 

en början spelade en större roll, även om det för varje år under årtiondet växte sig allt större. 

Istället var det som bingoverksamheter och lotterier som var den största inkomstkällan vid sidan 

om publikintäkter. Boksluten och budgeteringen för varje år påverkade mycket av inkomsterna 

från denna verksamhet. I mitten av årtiondet blir det av flera olika skäl inte längre lika gynnsamt 

                                                 
21 Olsson, s.309–314 
22 Jönsson, Åke, 1997, Historien om en stad: D. 3, Landskrona 1900–1997, Landskrona kommun, Landskrona. 

S.111–115 
23 Ibid, s.411–415 
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med bingon, något som kom att bli förödande då det verkligen var en viktig inkomstkälla för 

alla svenska klubbar. 

Staden Landskrona och laget Landskrona Bois har en stark koppling till varandra. Klubben 

skulle kunna sammanfattas som en del av stadsbornas allmänna folksjäl. Åke Jönsson, 

författaren till boken, Historien om en stad: D. 3, Landskrona 1900–1997, skriver att invånarna 

i hamnstaden har en sådan djup relation med laget att de påverkades lika hårt av klubbens 

degradering från Allsvenskan som de gjorde när Öresundsvarvet lades ner 1980. Han jämför 

lagets spelstil med stadens industri; tung och malande. Arbetarstaden Landskrona återspeglades 

i fotbollslaget. Laget har haft två storhetsepoker. På 30-talet kom första framgångarna som 

resulterade i två allsvenska medaljer. Under första halvan av 70-talet hade Bois sin andra 

gyllene era. 1972 blev Landskrona Bois svenska cupmästare efter att ha besegrat IFK 

Norrköping med 3–2. I mitten av 70-talet tog laget bronsmedaljen efter att ha slutat fyra i 

Allsvenskan 1975 (i svensk fotboll tilldelas tvåan ”stora silvret”, trean ”lilla silvret” och fyran 

bronsmedaljen). Det blev en till bronsmedalj året därpå, men efter det slutade triumferna 

komma. Landskrona stads varv började känna av kriserna och laget hängde med i bara farten. 

1981 lades Öresundsvarvet ner och Landskrona Bois hade året innan åkt ur Allsvenskan. Staden 

Landskrona hade nu för evigt fått sig en törn i sin folksjäl.24 

GAIS skapades 1894 och hade sin storhetsperiod på 20-talet. Fram till 1935 var laget aldrig 

sämre än femma. Det senaste SM-guldet kom 1954. På grund av denna längre period utan 

triumfer fick klubben stämpeln som ”tystnadens lag”, men under 60-talet och en bit in på 70-

talet bröts den då GAIS, förutom en kort period i början av 70-talet, började etablera sig i 

Allsvenskan. Själva 70-talet var en riktig bergochdalbana, där laget åkte ur högsta serien 1970, 

för att gå upp året efter och som bäst nå en fjärdeplats innan man 1975 degraderades och 

nästintill försvann från elitfotbollen. Efter uttåget 1975 verkade luften gå ur och utöver ett par 

besök under slutet av 80-talet och slutet av 00-talet har klubben ännu en gång tyckts bli 

”tystnadens klubb”.25  

Malmö FF är Sveriges mest framgångsrika förening med 20 SM-guld till sitt namn. När laget 

1999 åkte ur Allsvenskan hade klubben spelat 62 raka säsonger i den högsta serien. Dessutom 

blev den sejouren endast ettårig. Klubben har således åtnjutit en lång period av svensk 

                                                 
24 Jönsson & Strandberg, s.14–16 & s.20 
25 Bengtsson, Claes G & Persson, Gunnar s.114–118 
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toppfotboll.  Klubbens stora framgångar beror på flera olika anledningar, men ett par av de är 

den stora skara talanger som Skåne producerat och föreningens öppenhet för internationella 

influenser som visat sig vara succéartad. Laget grundades 1910 och var länge en mindre 

förening som inte rönte några triumfer. Först 1931 tog klubben klivet upp till Allsvenskan och 

1944 togs första SM-guldet. Efter första guldet följdes en era fram till 90-talet där laget vann 

minst ett guld varje årtionde. Över en lång tid har klubben därför också skapat en slags 

vinnarmentalitet som sitter i väggarna och hos supportrarna. Det talas om en form av 

familjekänsla och om ett lag som alltid vill spela publikfriande fotboll.26  

3. Undersökning 

3.1 Publiksiffrorna 

Under 70-talet var publiksiffrorna, eller för att vara mer specifik publikintäkterna, enormt 

viktiga för de svenska fotbollsklubbarna. Det har alltid kostat pengar att spela fotboll men efter 

slopandet av amatörreglerna gick alltfler klubbar mot professionaliseringen vilket också 

innebar att ekonomin blev allt viktigare. Men än så länge fanns det varken stora tv-licenspengar 

eller flashiga sponsorer och prispengarna var förhållandevis låga. Precis som Peterson skriver 

om har kommersialiseringen endast precis påbörjats i och med borttagandet av amatörreglerna. 

Istället var länge den största inkomstkällan publikintäkterna. I de källtexter jag gått igenom är 

publiksiffrorna nästan synonymt med inkomster. Svenska fotbollsförbundet själva uttrycker 

1970 års allsvenska fotbollsserie som en ”näppeligen lysande notering vare sig idrottsligt eller 

ekonomiskt”. ”På den ekonomiska sidan har allsvenskan tappat 140 000 åskådare jämfört mot 

förra året.”27 Framförallt GAIS och Landskrona är väldigt öppna om sina ekonomiska 

situationer, något jag kommer gå in på mer djupgående längre ner. Tills vidare kan det slås fast 

att bägge pratar om hur viktig publiken är för att kunna få in inkomster till sina föreningar. I 

min bakgrund är det tydligt att varven haft en blomstring fram till någonstans mellan 1973–

1974 för att sedan uppleva en stark kris som i många fall innebar slutet.  

 

 

 

                                                 
26 Bengtsson, Claes G & Persson, Gunnar s.50–56 
27 Årets Fotboll 1971 s.10–11 
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Tabell 1. Publiksnitten för Landskrona Bois, Malmö FF, GAIS och hela Allsvenskan 1973–

1980. Snittet är antalet åskådare per match 

År Landskrona Bois Malmö FF           GAIS        Allsvenskan 

1973 

1974 

1975 

6132 

5132 

5039 

9975 

10 412 

11 474 

9211 

6700 

6110 

7414 

6448 

6598 

1976 5112 11 191 5874 6946 

1977 5769 10 875 2505 8733 

1978 3471 8871 2438 6670 

1979 4583 8168 1837 7544 

1980 4327 9336 3385 6285 

Källa: Årets Fotboll årgångar 1974–1981 

Publiksnitten tycks ha en nedåtgående trend under hela 70-talet, trenden startade 1972 när 

publiksnittet för första gången sedan krigets slut hamnade under 8 000. Malmö FF hade det 

mest stabila snittet, men det föll rejält 1978. Publikminskningen sammanfaller med snittet i 

ligan som samma år föll rejält. Landskronas snitt tycks följt samma utveckling som ligans snitt 

på ett närmast kusligt vis. Deras publiksiffror var som lägst säsongerna innan laget åkte ur 1980. 

GAIS siffror sjönk dramatiskt mellan 1973 och 1975, dvs det år klubben åkte ur Allsvenskan. 

Året efter degraderingen lyckades GAIS trots allt hålla snittet relativt högt, men efter 1976 

sjönk snittet vilket kan förklaras av deras närvaro i division 2. Den något anmärkningsvärda 

höjningen av ligans snitt 1977 beror till stor grad av IFK Göteborg, som efter sin återkomst till 

ligan hade ett högt publiksnitt. Publiksnitten minskade således i varje lag, men tycks ha följt en 

trend som fanns i hela landet. 
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Vidare till arbetslösheten. Siffrorna för Diagram 1 är tagna från arbetskraftsundersökningar 

gjorda varje år och är relativa antalet arbetslösa av arbetskraften i åldrarna 16–66 år. Med 

storstadslän ges en något mer regional arbetslöshetssiffra. Storstadslän innebär enligt SCB, som 

siffrorna är tagna från, Malmöhus, Stockholms och Göteborgs och Bohus län, dvs de län där 

undersökningens städer ingår.  

Diagram 1. Relativa arbetslösheten i storstadslän 1973–1980   
 
                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa:SCB; 
https://www.scb.se/H/SOS%201911-

/Statistisk%20%C3%A5rsbok%20(SOS)%201914-

/Statistisk-arsbok-for-Sverige-1982-83.pdf hämtad 
2019-05-14 

Vi kan se hur arbetslösheten 1973 var relativ hög men att den faller fram till 1975. Det tycks ha 

stigit igen efter 75–76 vilket sammanfaller med när varven börjar ha sina absolut värsta kriser. 

Tex stiger det mellan 77–78 när olika varv i Göteborg lades ner helt av Svenska Varv. 

Med hjälp av siffrorna från Diagram 1 och Tabell 1 gjordes en regressionsanalys. För varje lag 

skapades regressionsanalyser där publiksnittet är y-variabeln och arbetslösheten i 

storstadslänen är x-variabeln. Något som tycks stå klart är att det inte verkar finnas ett större 

samband mellan arbetslöshet och publiksnitten. Ingen av dessa ger ett R-kvadratvärde där 

sambandet kan tyckas vara starkt. I Landskronas Bois fall blir värdet 0,01, hos Malmö FF 0,3 

och hos GAIS 0,03. Därför blir svaret, utifrån just min undersökning, att arbetslösheten inte är 

det som ligger bakom de sjunkande publiksiffrorna. Då publikintäkterna var klubbarnas största 

inkomstkällor och därmed även högst nödvändigt för att konkurrera i toppen, verkar det inte 

vara så att arbetslösheten påverkat klubbarnas prestationer. Därför går det inte säga att 

varvskriserna påverkat klubbarna rent ekonomiskt, i alla fall inte direkt. Dessutom visar 
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siffrorna på en visserligen ökande arbetslöshet under 70-talets andra hälft, men inte någon 

markant skillnad mot tidigare år. 

3.2 Landskrona Bois – Starkaste kopplingen mellan lag och stad? 

Det är sedan tidigare etablerat att Landskrona Bois har en stark relation till sin stad. Efter att ha 

läst tidskriften BOIS-aren blir den kopplingen om möjligt än mer tydlig. I de tre nummer som 

publicerades 1979 täcks en helsida av en bild där spelarna i laget håller upp en banderoll med 

texten ”Rädda Varven”.28 Dessutom nämns själva stadens kris när BOIS-aren sammanfattar 

lagets säsong 1980, dvs det år som Bois åkte ur Allsvenskan. Där går det att läsa ”Detta 

olycksaliga 1980, inte bara för Bois utan för hela Landskrona kommun…  Krisens Landskrona 

drabbade även laget.”29 Samma år som stadens stolthet, Öresundsvarvet, mer eller mindre lagts 

ner degraderades alltså deras fotbollslag.  

Enligt BOIS-aren verkar det därför som laget kanske påverkades av det som föregicks i staden. 

Om själva spelarna påverkades går inte att helt hundra bevisa, men visst finns tendenser som 

tyder på det. Bland annat nämner klubben Landskrona stads kris och sätter det i relation till 

Landskrona Bois undermåliga säsong. Det finns annars andra orsaker som ges till att laget åkt 

ur. Tränaren för säsongen 1980, engelsmannen Keith Spurgeron, gav ett antal orsaker i en 

intervju till tidningen. Vad som är nämnvärt innan dessa tas upp är att artikelförfattaren, Åke 

Jönsson, själv lägger in en brasklapp om att det som sägs endast är en subjektiv skildring. Det 

kan tänkas att han, ensam eller med flera, inte håller med Spurgeron. I vilket fall som helst 

skyllde tränaren på att laget hade skador på nyckelspelare, dålig laganda och en form av 

småstadsmentalitet. Det fanns inte tillräckligt med resurser för att ha den bredd som krävdes. 

Om man läser mellan raderna tycks följdfrågorna ifrågasätta alla dessa tre orsaker. Tex 

påpekade Jönsson att alla lag drabbas av skador och hur klubben fortfarande hade kompetenta 

ersättare.30 

Han nämnde som sagt att klubben haft någon form av småstadsmentalitet. I Bois fall menade 

Spurgeron att Landskrona är en för liten stad för att bedriva proffsfotboll. Engelsmannen 

hävdade att klubben genomsyrats av en mentalitet där man ville bedriva en form av 

klubbdemokrati. Klubben ska vara som en stor familj. Att vilja ha det så behöver enligt honom 

                                                 
28 1979 BOIS-aren 1–3 
29 Jönsson, Åke 1980 BOIS-aren 3 (saknas sidnumrering) 
30 Ibid 
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inte vara fel, men däremot menade han att det inte fungerar om du vill professionalisera.31 

Huruvida hans teori om småstadsmentalitet stämmer är svårt att bevisa och inget som kommer 

tas upp här. Däremot är det faktum att Landskrona är just en småstad något som skulle kunna 

påverkat Bois. Spurgeron pratade om det faktumet redan året innan, 1979, där han säger att 

”Landskrona är en liten kommun, man måste hitta andra sätt att få inkomster”.32 

Tabell 2. Redovisat bokslut hos Landskrona Bois enligt klubbens kassör Sven-Åke Olsson, 

publicerat i BOIS-aren 1977–1980 

År                                                                   Redovisat bokslut 

1977                                                                                250 000 kr 

1978                                                                               -164 000 kr 

1979                                                                                  40 000 kr 

1980                                                                               -149 000 kr 

Källa: BOIS-aren 1978–1981 

Landskrona Bois var på 70-talet precis som alla andra klubbar väldigt beroende av 

publikintäkterna. Deras ekonomi påverkades därmed i stor grad av deras publiksnitt. I Tabell 2 

redovisas boksluten för klubben 1977–1980. 1978 redovisades en förlust med 164 000 kronor, 

något som var anmärkningsvärt då klubben 1977 gjorde en vinst på en kvartsmiljon kronor. 

1978 års minusresultat tycks följa den nedåtgående trenden i publiksiffror, som gick från 5 769 

personer per match 1977 till 3 471 per match 1978. I BOIS-aren skriver klubben själv om hur 

minskningen satte sina spår i bokslutet. Hela 450 000 kronor gick klubben miste om enbart i 

publikintäkter enligt klubbens kassör Sven-Åke Olsson.33 1979 ökade publiksnittet något och 

då gick laget även med lite plus i bokslutet. Inför säsongen 1980 verkar dessa pengar använts 

friskt då det gjordes flera större värvningar för att försöka vända en sämre sportslig trend, då 

Bois 1979 var indragen i Allsvenskans bottenstrid. Man kan läsa i BOIS-aren 1980 Nr1 om 

dessa värvningar, som alla tycks vara etablerade spelare med goda meriter. Värvningarna tycks 

därför varit något som kostade klubben en hel del pengar. Utöver att publiksiffrorna ökat något 

konstaterades i tidskriften att klubben nådde en miljon kronor i inkomster från sin 

bingoverksamhet, något som såklart bidrog till det positiva bokslutet 1979.34  

1980 blev ingen större succé rent sportsligt, men inte heller ekonomiskt var året lyckat. Det står 

i BOIS-aren om hur tiden där klubben kunde köpa färdiga spelare nu är slut. Icke-planerade 

                                                 
31 ibid 
32 Jönsson, Åke 1979 BOIS-aren 3  
33 Olsson, Sven-Åke 1979 BOIS-aren 1 
34 Olsson, Sven Åke 1980 BOIS-aren 1 
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spelarköp och ökande oljepriser ges som orsaker till det dåliga ekonomiska läget och klubben 

hade inte klarat sig utan inkomsterna från bingoverksamheten.35 Bingon och publikintäkter är 

det som fått klubben att överhuvudtaget klara sig, men framförallt publiken har minskat och 

försatt klubben i en sämre situation ekonomiskt. Då fanns inte heller pengarna för att hävda sig 

och till slut åkte man ur högsta serien. Klubben följde i mångt och mycket stadens varvs öde 

och det verkar, åtminstone delvis, att när spelarna var ute på planen så var man påverkade av 

varvskrisen.  

3.3 GAIS – I Allsvenskan med damoklessvärds ständiga närvaro 

GAIS är ett perfekt exempel på hur nödvändiga publikintäkterna var under 1970-talet. Klubbens 

kassör, Rolf Pålsjö, är väldigt frispråkig i klubbens magasin Makrillarna. Redan 1972 skriver 

han om hur det blir allt svårare att få debet och kredit att gå ihop. Den allt sämre 

publiksamlingen ihop med allt dyrare spelarköp började sätta sina spår. Han skriver hur klubben 

hade budgeterat för 11 000 i snitt det året, något man inte klarade av. Istället hålls ekonomin 

vid liv med bingo och lotterier.36 

För varje år budgeteras det för allt mindre publiksnitt och det är egentligen aldrig någon gång 

som Pålsjö talar om ett positivt år. 1974 skriver han också om hur bingon, som varit en stark 

inkomstkälla, plötsligt blivit osäker. Riksidrottsförbundet hade nämligen börjat organisera 

regler och handelsdepartementet föreslog att de skulle ha 15 procent av nettovinsten.37 Trots att 

laget 1974 slutade fyra gick de back ekonomiskt. Publiksnittet minskade från 9 211 till 6 700. 

1975 kunde det därför inte göras några större värvningar eftersom inkomsterna saknades. Bland 

annat försvann 325 000 kr av bingoinkomsterna till skatt.38  

1975 blev året GAIS åkte ur Allsvenskan och ursäkterna som ges i Makrillarna är många. Det 

skylls på skador i en trupp utan bredd och på att lagets tränare Vilmos varit frånvarande en 

längre tid med sjukdomar. Men det kan enligt de själva knappast vara enda orsakerna. Det 

föreslås att kontakten mellan laget och ungdomsrepresentationslagen varit dålig och att 

lagledarna varit för svaga. Rent ekonomiskt gick det inte heller bra för klubben. Man gick minus 

70 000 kr och att det inte blev värre berodde ännu en gång på bingon. Enligt Pålsjö hade det 

behövts 12 000 i snitt för att få budgeten att gå ihop, dvs nästan det dubbla av vad klubben hade 

                                                 
35 Olsson, Sven-Åke 1981 BOIS-aren 1 
36 Pålsjö, Rolf, 1972 Makrillarna 2 s.21 
37 Pålsjö, Rolf, 1974 Markillarna 1 s.10 
38 Pålsjö, Rolf, 1975 Makrillarna 1 s.7 
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det året.39 Även om klubben åkte ur först 1975 och året innan till och med vann brons var 

ekonomin under 70-talet aldrig lysande. De sjunkande publiksiffrorna är den största boven i 

dramat och när bingoverksamheten, som var den andra stora inkomstkällan, inte längre var lika 

gynnsam led klubben något enormt ekonomiskt. Till slut fanns inte de finansiella musklerna för 

att ha en konkurrenskraftig trupp.  

 

3.4 Malmö FF – Herren på täppan 

Under 70-talet var Malmö FF ofta med i toppstriden och publikssiffrorna var relativt höga, 

något som givetvis går hand i hand. I årsboken som Malmö FF gav ut 1976 kan man läsa hur 

klubben vann publikligan, trots att laget enligt årsboken fått en stämpel av att spela ”tråkig 

fotboll”, jämfört med Öster och IFK Göteborg som spelar ”glad fotboll”. Vinnare och profiler 

är det som lockar publik, menar klubbens ordförande Hans Cavalli-Björkman. Han går också 

igenom processen som skedde under en spelarförsäljning som generade 1,5 miljoner kr till 

klubben, en hög summa som försvaras av Cavalli-Björkman och därmed verkar ha varit 

kontroversiell. Försäljningen ansågs av vissa var någon form av slavhandel.40 

Klubbens ekonomi var god trots det gångna årets sämre intäkter jämfört med 1975. 

Inkomstbortfallet berodde på mindre intäkter från bingon och färre antal internationella 

matcher. Klubben var dock medveten om bägge bortfallen redan inför säsongen och 

budgeterade därför för nollbokslut.41 Publiksnittet låg ungefär lika med året innan, däremot gick 

klubben miste om totalt 50 650 åskådare totalt eftersom laget spelade färre antal 

europacupsmatcher. De nedåtgående siffrorna innebar ett ”allvarligt inkomstbortfall”. I 

årsboken står det också att klubben är osäkra över hur det skulle bli 1977 då man inte var säkra 

över hur deras bingotillstånd skulle kommas att se ut.42 Malmö FFs lönekonto uppgick till 1 

miljon kronor och omsättning låg på drygt 3 miljoner kronor.43 

År 1976 skulle kunna beskrivas som ett mellanår för Malmö FF, klubben vann SM-guld både 

året före och året efter. Publiksiffrorna var fortfarande relativt höga och ekonomin var mycket 

god, även om det även här tycks finnas tecken på en nedgång. Klubben går därmed tvärtemot 

                                                 
39 Pålsjö, Rolf, 1975 Makrillarna 3 s.9 
40 Cavalli-Björkman, Hans Malmö FF 1976 4 s.2 
41 Ibid s.8 
42 Ibid s.27 
43 Ibid s.45 
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både GAIS och Landskrona Bois. Hur ska det då förklaras? Att framgång lockar publik är något 

som vid det här laget tycks vara klart. Därför verkar klubben ha lyckats pricka in det helt rätt 

som började vinna SM-guld under 70-talet när de ekonomiska faktorerna verkligen betydde 

något. Publiksnitten kunde då länge hålla en respektabel nivå under en längre period vilket 

säkrade det ekonomiska läget. En annan faktor som kan tänkas spela roll är försäljningen av 

MFF-stadion på 70-talet som var värd miljontals kronor.44  

Kanske ska den största förklaringen till klubbens framgångar läggas på orsaker utanför 

stadshistoria och ekonomiska aspekter. Istället kan det vara så enkelt att klubbens framgångar 

och undvikande av nedgång beror på Bob Houghton. Engelsmannen tog över Malmö FF som 

tränare 1973 och satte sin prägel direkt i klubben. Hans fotbollsfilosofi bestod av att framförallt 

fokusera på defensiven och sen slå långa bollar upp mot motståndarnas straffområde. 

Spelsystemet var framgångsrikt men skapade ändå kontroverser då folk ansåg att spelet var 

direkt tråkigt. Bland annat svarar Bob Houghton på kritik som tv-kommentatorn Bobby 

Byström framfört i en artikel i Aftonbladet 28/4–1980 om att deras tråkiga spel skrämt bort 

publiken. Houghton menar istället att det är framgångarna som lockar publik och på den sidan 

har klubben lyckats.45 Sett till snitten verkar kanske sanningen ligga någonstans mittemellan. 

1980 hade publiksiffrorna sjunkit med ett par tusen jämfört med mitten av 70-talet, men var 

fortfarande hög och följde dessutom en trend i hela ligan där publiksnittet sjunkit. Ett bevis på 

att framgångar lockar folk är Halmstad BK, som vann SM-guld 1976 och ökade i publiksnittet 

med 4 000 åskådare, trots att klubben enligt Årets Fotboll 1977 spelade en ”defensiv fotboll”.46 

Malmö FFs starka ekonomiska ställning och framgångsrika sportsliga resultat verkar således 

gått hand i hand med varandra. 

4 Slutsats 

I min uppsats ville jag ta reda på vad som skedde i GAIS, Landskrona Bois och Malmö FF 

under 70-talet och mer specifikt under varvskriserna. Jag ville dessutom ta reda på om kriserna 

på något sätt kunde vara en underliggande orsak till klubbarnas prestationer. Med utgång från 

min undersökning måste jag säga att det inte verkar vara fallet. Min hypotes om att lagens 

placering i allsvenskan har ett samband med varvskriserna och arbetslösheten stämmer alltså 

inte. Publiksnittet faller för alla klubbarna, men gjorde också det i hela landet och det tycks inte 

                                                 
44 Malmö FF 1980 MFF-bladet 1 (saknas numrering) 
45 Houghton, Bob 1980 MFF-bladet 4 
46 Svenska Fotbollsförbundet 1977 Svensk Fotboll 1977, s.19 
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vara något av de valda lagen som drabbades hårdare än de andra. Arbetslöshet tycks inte heller 

påverka publiksnitten något nämnvärt. Därför kan jag inte säga utifrån mitt resultat att 

varvskrisen påverkat klubbarna.  

Men utifrån det källmaterial jag läst finns det ändå vissa tendenser till att varvskriserna ändå 

inverkat på den sportsliga sidan. Jag tänker då framförallt på Landskrona Bois. Laget blev som 

redan skrivet hela kommunens stolthet. Landskrona var, och är än idag, en relativt liten stad 

och därför är det inte helt orimligt att både laget och Öresundsvarvet blev två viktiga delar för 

varje invånare i staden. Därifrån är inte hoppet långt ifrån att laget också påverkades när hela 

staden befann sig i en kris. De många turerna kring Öresundsvarvets vara eller icke-vara var 

det stora samtalsämnet och Bois själva tog ställning när spelarna vacklade ut banderollen 

”Rädda Varven” 1979 inför en match i Allsvenskan. I BOIS-aren pratar klubben själv om hur 

både klubben och staden hade sina kriser 1980. Sett från det klubben själva skriver i tidskriften 

ter det sig som att Öresundsvarvet nedläggning utan tvekan påverkade klubben, antingen 

omedvetet eller medvetet.  

Makrillarna och BOIS-aren pekar annars bägge två på nästintill samma orsaker till att lagen 

åkte ur Allsvenskan. De nämner båda två i första hand hur skador drabbade de hårt, eftersom 

det saknades resurser för att bredda lagen. Ekonomiskt hade de förlorat rejält på fallande 

publiksiffror men också pga förlorade intäkter från bingoverksamheter. Till och med Malmö 

FF skriver om bingoverksamhetens betydelse. Vid sidan av publikintäkterna verkar bingon varit 

klubbarnas största inkomstkälla under 70-talet. När det inte längre gick att tjäna lika bra på 

bingon drabbades alla klubbarna. Både Malmö FF och GAIS skriver att deras bokslut 

påverkades negativt av det. Landskrona nämner ingenting om hur det blivit mindre gynnsamt 

med bingon, men däremot hur viktig den varit för deras ekonomi. När bingons fördelaktighet 

minskade drabbades därför klubben hårt. Malmö FF hade alltid relativt höga publiksiffror och 

med vad som tycks ha varit ett vägvinnande spel kunde klubben upprätthålla sin höga status 

trots 70-talets skeenden. 

Malmö FFs publiksnitt är tillräckligt hög under hela 70-talet att även om intäkterna definitivt 

sjönk, kunde laget med god budgetering och redan intjänade pengar hålla sig på en hög nivå 

både sportsligt och ekonomiskt. GAIS påverkades av den hårda konkurrensen kring publiken 

som fanns i Göteborg. Tex hade laget 1975 ca 6 600 i publiksnitt. Jämför den siffran med IFK 

Göteborg, som då spelade i Division 2, som hade ca 15 000 åskådare per match. Det skulle 
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senare visa sig bli startskottet på IFK Göteborgs nya stortid, där IFK efter att ha gått upp till 

Allsvenskan 1976 ett halvt decennium senare skulle vinna UEFA-cupen. I en stad där även 

Örgryte finns blev det kännbart för GAIS när publiken slutade gå och det blev allt färre personer 

att ”dela på” klubbarna emellan. I Landskronas fall blev det sämsta året, rent ekonomiskt, 1978 

då publiksnittet inte ens nådde över 4 000. Det här är alltså endast två år innan säsongen man 

åkte ur och när Bois då gjorde flera större värvningar inför 1980 kan det tänkas att laget 

egentligen gick över budgeten, något som i längden straffade sig.  

På 70-talet blev den ekonomiska faktorn allt viktigare i svensk fotboll. Detta stämmer väl 

överens med det Peterson skriver om där svenska idrotten gick mot en mer lönebaserad 

marknad. 70-talet var det första hela årtiondet utan amatörreglerna och betydelsen för de 

ekonomiska faktorerna växer sig större för varje år. GAIS och Landskrona Bois hängde i början 

med, men i takt med att publikintäkterna inte längre räckte till fick lagen det jobbigare. När 

också den andra stora intäktskällan, bingon, minskade verkar det som klubbarna helt enkelt inte 

klarade av det längre. Huruvida klubbarna inte kunde värva tillräckligt bra spelare eller med 

tillräckligt stor bredd är en fråga som kräver ett subjektivt svar.  I sådana fall skulle spelarnas 

förmågor behöva bedömas. Men någonstans däremellan tycks det ändå finnas en orsak till att 

de i slutändan åkte ur. Orsaken är till stor del ekonomisk, ju mindre pengar desto mindre/sämre 

värvningar. Malmö FF hade ett flertal olika faktorer som gjorde att de klarade sig. 

Framgångarna redan innan byggde grunden för en god ekonomi. Ett relativt högt publiksnitt, 

som till viss del förmodligen berodde på just det att klubben var framgångsrik, som kunde bidra 

ekonomiskt. Dessutom tränades laget av Bob Houghton, vars fotbollsspel visade sig vara 

enormt framgångsrikt. Arbetslösheten påverkade inte publiksnitten och det är endast 

Landskrona Bois som tycks talat om den egna stadens varv. En orsak som istället skulle kunna 

tänkas förklara förloppet är istället vilken typ av folk som går på fotboll. Det skulle kunna 

tänkas att kriserna fortfarande påverkade publiksnitten genom att det kanske var fler 

industriarbetare som gick på fotboll. När Sverige på 80-talet istället gick mot en större 

tjänstesektor minskade antalet anställda i industrier. Det är däremot högst spekulativt av mig 

och kräver en större undersökning. Var majoriteten av fotbollspubliken industriarbetare? En 

annan anledning skulle kunna vara de ökande tv-sändningarna av fotboll i Sverige. På 70-talet 

började alltfler allsvenska matcherna sändas. Folk kanske hellre såg matcherna hemma istället 

för att gå till arenan. Eller kanske var det helt enkelt så att folk tröttnat på fotbollen. För min 

undersökning får jag tills vidare slå fast att varvskriserna inte tycks ha påverkat klubbarna under 

70-talet.  
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