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Sammanfattning 

Studien har undersökt fotbollsagenternas inflytande på fotbollen. Fotbollsagenterna har de senaste 

åren förknippats med girighet och många fotbollstränare anser att agenterna påverkar spelarna till 

att fatta dåliga beslut. Syftet med denna studie är att försöka ta reda på hur agenterna jobbar. Frågor 

som är kopplade till syftet kommer också att besvaras, till exempel hur stort inflytande de 

egentligen har på spelarnas beslut. Vad spelare och sportchefer tycker om agenter samt agenternas 

egna uppfattning om sitt arbete. Syftet kommer att besvaras genom intervjuer som görs med tre 

olika grupper. Grupperna består av tre fotbollsspelare, tre sportchefer och tre fotbollsagenter. I 

denna studie kommer man att få reda på hur agenterna arbetar tillsammans med spelare och 

sportchefer och man kommer även få reda på hur stor påverkan agenterna har på spelarnas beslut. 

Är det endast agenterna som påverkar spelarnas beslut eller är det spelarna själva som bestämmer 

var han vill spela? Detta kommer att besvaras. Det som studien kom fram till handlar om att 

spelarna inte vill att agenterna ska vara med och påverka för mycket, istället vill spelarna att 

agenterna ska ha åsikter kring exempelvis klubbyten men att det är upp till spelarna själva att 

bestämma hur de vill göra med sina karriärer. I denna studie kommer man också kunna läsa om 

vad agenterna själva tycker om sitt egna inflytande på sina klienters karriärer. Ska agenterna vara 

med och fatta beslut eller är det upp till spelarna själva att bestämma över sina karriärer? I studien 

framkommer det att agenterna vill vara med och påverka men att de samtidigt vet om att spelarens 

beslut är slutgiltigt och att agenterna mest ska finnas där som stöd. 

 

Nyckelord: agent, spelare, sportchef, fotboll, klient. 

 

Abstract 

The study will explore football agents influence on football. Football agents have over the last 

couple of years been connected with greed and many football managers think that the agents have 

a bad influence on the players and their choices. The meaning of this study is to get to know how 

the agents works, how big their influence really is on the players choices and what players and 

sports directors think of agents. The meaning of this study is also to get to know what the agents 

think of their self and their own work. This study will get answers from interviews. The interviews 

is from three groups, players, sports directors and agents. In this report you will get to know how 

agents works together with players and sports directors. You will also get to know how big 

influence the agents have on the players choices and careers. Is it only the agents that have an 

impact on the players choices or is it the players themselves that decides where they want to play? 

This questions will get answers. This study will present result about the players view on agents 

and their impact on the players careers. The players want to make their own decision and doesn’t 

want the agent to make the decision about their careers. The players want the agent to have 
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opinions but they want to make the final call about their own careers by themselves. In this study 

you will be able to read about the agents own opinion about the decision making and their impact 

on the players careers. Should the agent make the decisions or is it up to the players to make the 

decisions? This study will present result about the agents and that they want to affect the players 

careers but that they want the players to make the final decision and the agent only want to be there 

as support.  
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1.Inledning 
Jag läser dagligen om övergångsrykten inom fotbollen, det är allt ifrån fria övergångar till 

rekordsummor, från småklubbar till storklubbar, från Sverige till utlandet och spelare som vill 

avsluta sina karriärer genom att komma tillbaka dit allting en gång startade. Det är mycket rykten 

och sanna historier man får läsa i tidningarna och se på nyhetsinslagen på tv. Det som dock har 

förändrats är den mediala bevakningen av spelarnas agenter. Det handlar inte längre om att en 

spelare byter klubb, det handlar även om agentens påverkan. Ville spelaren verkligen lämna? Eller 

är det agenten som vill tjäna pengar? Filip Durefelt (2017, 14 dec) skriver i en artikel på 

sportbladets hemsida om agenten Mino Raiola. Han skriver om sportchefen i AC Milan, Mirabelli, 

och hans utbrott på agenten. Mirabelli attackerar Raiola verbalt och säger att han är ond och att 

han påverkar fotbollen negativt. Det handlar om en spelare i Milan som är representerad av just 

Raiola. Raiola har fått sin klient att fundera på sin framtid och han hävdar att hans klient kommer 

att riva sin kontrakt i media. Detta har fått sportchefen att se rött och mängder av Milan anhängare 

delar den uppfattningen.  

 

Det är nyheter som denna som har fått intresset kring agentverksamheten att växa och leda till att 

man vill besvara de frågor som man har fått de senaste åren. Är agenterna verkligen onda, tänker 

de bara på pengar och sig själva? När man har dessa frågor så vill man göra något av det, man vill 

undersöka situationerna inom fotbollen för att se hur agenter jobbar med sina spelare och hur de 

samarbetar med sportchefer. Denna studie kommer att försöka undersöka agentverksamheten och 

ta reda på hur dessa agenter jobbar. Studien kommer att undersöka relationen mellan spelare och 

agent, därför kommer stor tyngd att ligga på spelarnas perspektiv i resultatdelen av studien. Detta 

för att se hur spelarna ser på sin relation med agenten, om agenten är med och påverkar för mycket 

eller om det faktiskt är så att spelarna själva bestämmer om sina karriärer. Frågeställningarna i 

denna studie är bland annat: Vad är en agent? Vad har spelare för syn på agenter? Hur ser relationen 

ut mellan spelare, agenter och sportchefer? 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Begrepp 

Studien ska försöka reda ut hur stor påverkan en agent har på fotbollsvärlden, hur kan en agent 

påverka en spelare i sina beslut och vem är det som verkligen bestämmer vart en spelare ska ta 

vägen. För att underlätta studiens förståelse så kommer ett antal begrepp att förklaras. My First 

Agent (2018) förklarar begreppet agent genom att skriva att en fotbollsagent är en person som 

hjälper fotbollsspelare med deras karriärer och i gengäld så får dom betalt. Det agenten gör handlar 

främst om rådgivning och agenten är den personen som pratar med olika klubbar när det kommer 

till övergångar.  

 

Miriam Quick (2017, 29 augusti) skriver att en övergång inom fotbollen handlar om när en spelare 

byter en klubb mot en annan. Detta kan man bara göra i vissa perioder, i så kallade vinter och 

sommarfönster. Då finns det en bestämd period, oftast mellan en till tre månader där spelare får 

byta klubbar. När en spelare byter en klubb mot en annan så får spelarens gamla klubb betalt för 

honom, detta kallas för övergångssumma och siffran varierar beroende på hur bra spelaren är och 

hur långt kontrakt han har.  

 

Det finns också en bestämd summa när det kommer till vissa spelare, detta beror på en klausul 

som kallas för utköpsklausul. Svenskafans (2011) skriver att en utköpsklausul handlar om en 

bestämd summa som finns i spelarnas kontrakt. Får klubben ett bud på en spelare som har en 

utköpsklausul och budet stämmer överens med klausulen så måste klubben meddela spelaren och 

hans agent att budet har kommit, klubben får alltså inte tacka nej. Skulle klubben tacka nej så 

bryter de mot det kontrakt de undertecknat med spelaren och då kan det få ödestigna konsekvenser. 

Bland annat så kan spelaren bryta sitt kontrakt vilket innebär att klubben inte kan tjäna några 

pengar alls på en eventuell övergång. 

 

När spelaren sedan har bytt klubb så finns det en specifik ersättning som heter Sign-on bonus. 

Skatteverket (2018) skriver att denna bonus handlar om en ersättning som spelaren får när han 

skriver på ett kontrakt med en ny klubb. I de allra flesta kontrakten som skrivs så finns denna 

bonus med som gör att spelaren får en bestämd summa direkt utöver sin månadslön. I vissa fall 

kan denna bonus innefatta klockor, bilar och ibland även bostad. Bonusen ska sedan skattas och 

enligt skatteverket så ska bonusen räknas som standard inkomst. 

 

Wagnsson Sport & Entertainments (2018) förklarar att om man är en fotbollsspelare och 

representeras av en agent så räknas spelaren som en klient. Nästan alla agenter har flera klienter 



 7 

som dom jobbar med och representerar. Fotbollsspelare är alltså i detta fall samma sak som 

klienter.  

 

Johan Orrenius (2006, 19 nov) förklarar Bosmandomen på en artikel på expressens hemsida. Jean-

Marc Bosman var en fotbollsspelare som spelade i den belgiska klubben RC Liege, när Bosmans 

kontrakt gick ut med klubben så ville han skriva på för den franska klubben Dunkerque. Men den 

belgiska klubben Liege ville inte släppa Bosman utan att få betalt för honom. Då vände sig Bosman 

till en domstol och förklarade läget. Där berättade Bosman att fotbollens regler stred mot 

Romfördraget i EU stadgarna om fria rörelser över gränserna för arbete. Till slut vann Bosman 

ärendet och domstolen dömde till hans fördel. Detta var år 1995 och har lett till att man än idag är 

fri att lämna en klubb när sitt kontrakt går ut, utan att klubben får betalt.  

 

Peterson (2002) skriver om idrotten och kommersialiseringen. Att kommersialiseringen inom 

idrotten handlar om att idrotten inte bara är till för utövarna och åskådarna utan att idrotten även 

ger vinst. En så kallad vinstgivande verksamhet. Förut var idrotten till för åskådarna och utövarna 

men nu har flera faktorer kopplats in och idrotten har blivit en verksamhet där man kan tjäna 

pengar.  

 

2.2 Teori 

Professionalisering är den teori som valts i denna studie, detta då svensk fotboll avskaffade 

amatörreglerna 1967 och sedan dess har professionaliseringen inom den svenska fotbollen ökat. 

Peterson (2002) skriver att professionaliseringen gav fotbollsspelare möjligheten att bara spela 

fotboll och tjäna pengar på det som ett heltidsyrke istället för att ha fotbollen som en hobby på 

sidan om sina andra jobb. Sedan fotbollen blivit mer professionell så har behovet av agenter ökat. 

Innan 1967 så fanns det inga agenter och det var inte många spelare som levde på enbart fotbollen, 

det fanns många landslagsmän som faktiskt spelade andra sporter trots att dom var med i landslaget 

och på hög nivå. Nu när fotbollen blivit mer professionell så behövs agenter för att väva samman 

spelare och klubbrepresentanter. Professionaliseringen innebär att fotbollen blivit mer seriös, 

eftersom fotbollen blivit ett heltidsyrke där man tjänar pengar så har det blivit fler aktörer 

inkopplade, precis som Peterson (2002) skriver när han kopplar idrott till kommersialisering. Han 

menar att idrotten blivit en verksamhet och det är också kopplat till professionaliseringen. Man 

kan säga att professionaliseringen handlar om att fotbollen blivit mer allvarligare och seriösare då 

det är större pengar inkopplade. Därför kopplas denna teori till studien då studien visar att agenter 

och sportchefer är involverade på ett sätt som de inte var förut. När fotbollen blivit så pass stor 

som den blivit så behövs dessa aktörer då det är mer pengar involverat än innan.  
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2.3 Tidigare studier 

Den senaste tiden så har agenter fått ett dåligt rykte att allting handlar om pengar, att de försöker 

få sina klienter att byta klubbar bara för att de själva ska tjäna pengar på det. Goffe (2015) skriver 

i sin studie att fotbollsagenter i Afrika bara fokuserar på att tjäna pengar. Han skriver att dessa 

agenter knappt kan reglerna inom fotbollen men att de är intresserade av fotbollen bara för att tjäna 

pengar på spelarna. Det handlar främst om unga talanger som har stor potential och kan utvecklas 

till världsstjärnor. Goffes studie delar även med sig av olika agenters erfarenheter kring tidigare 

övergångar. En sydafrikansk agent vid namn Ralph Nkomo säger att fotbollen är en industri och 

att alla vill vara en del av det. Goffes studie visar att fotbollen har blivit en industri där det finns 

massor av pengar och att det inte längre endast handlar om en sport där två lag möts utan det 

handlar om så mycket mer. Den sydafrikanske agenten Nkomo berättar i studien att han varit 

delaktig i övergångar som totalt kostat över 900 miljoner kronor för dom spelarna han sålt. Nkomo 

berättar att det handlar om att ha lika bra koll på en ekonomiska biten som den sportsliga. Nkomo 

menar att man inte endast behöver ha kunskaper inom fotbollen utan att man behöver kunna det 

ekonomiska också.  

 

Goffes studie visar att antalet agenter har ökat då FIFA tagit bort agentlicensen, den licens som en 

gång behövdes för att kunna representera en spelare. Förändringen som gjorts har lett till att vem 

som helst kan bli agent och att man kan bli agent när som helst. Goffe skriver att det finns 2000 

olicensierade i Afrika som tagit över sporten. Goffe skriver att dessa agenter har tagit över 

marknaden och att de flesta unga afrikanska talangerna numera skriver kontrakt med de 

olicensierade agenterna istället för de med utbildning, oftast för att de olicensierade är nära vänner 

eller släkt till spelarna.  

 

När det kommer till agentlicenser så skriver Papaloukas (2007) om FIFAs agentlicens system. Han 

skriver bland annat om att organisationer som FIFA borde främja idrotten fotboll istället för att 

främja de ekonomiska delarna som på senare år blivit en del av idrottens vardag. I FIFAs lagstadgar 

så står det att agenter måste ha licenser för att kunna representera spelare. Denna licens måste vara 

utfärdad av FIFA. Denna regel sattes 1996. Sedan dess har denna regel förändrats ständigt. I den 

regeln som skrevs 1996 fick agenterna inte ha någon kriminell bakgrund och de var tvungna att 

vara ostraffade. Som agent var man också tvungen att ha en bankgaranti där man satte in 200 000 

schweiziska frank på ett konto som en typ av försäkring. Agenten skrev ett kontrakt med sin klient 

som maximalt fick vara i två år för att sedan kunna förlängas eller brytas. Dessa regler har som 

sagt ändrats genom åren där vissa saker tillkommit och andra saker har strukits. 2002 ändrades 

regeln igen och istället för att ha en bankgaranti på 200 000 schweiziska frank så sänktes summan 

till 100 000. Avtalet mellan spelare och agent måste vara skriftligt och där ska det framkomma hur 
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mycket agenten ska tjäna utifrån spelarens lön. Kan inte parterna komma överens så fastställs 

summan till 5 % som går till agenten. En kopia av avtalet mellan agent och spelare måste skickas 

till FIFA.  

 

 

När det handlar om vad en agent gör så skriver Kelly och Chatziefstathiou (2018) att en agent först 

och främst scoutar spelare, att man som agent åker runt om i fotbollsvärlden och letar efter nya 

och unga spelare som man inte lagt märke till tidigare. När man scoutat dessa spelare och hittat 

något intressant så brukar agenterna ha kontraktsförhandlingar med dessa spelare. Agenterna är 

till som stöd för spelarna genom sin rådgivning kring vissa beslut som berör spelarnas 

fotbollskarriärer. Men trots detta så skriver Kelly och Chatziefstathiou att agenterna använder sig 

av metoder som är hemliga och som bara uppmärksammas via media. De skriver i sin studie att 

många agenter använder sig av tvivelaktiga metoder när det kommer till förhandlingar med klubbar 

men också när det gäller att skriva kontrakt med sina klienter. Antalet agenter har ökat och alla 

agenter jobbar på olika sätt. Agenten ska tjäna minst 5% av spelarens intäkter men denna siffra 

kan variera, ibland kan det vara mellan 5-10 %. Trots den bestämda siffran utifrån FIFAs stadgar 

så finns det agenter som tjänar stora belopp på övergångar runt om i världen. I denna studie så 

nämner man bland annat agenten Jorge Mendes som var delaktig i sin klient Bebes övergång till 

Manchester United. Summan United betalade var ungefär 100 miljoner svenska kronor men trots 

det så tjänade Mendes över 40 miljoner kronor, det är nästan halva summan vilket betyder att 

FIFAs stadgar inte följdes och att Mendes använder sig av andra metoder än de som står i FIFAs 

regler.  
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3.Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie blir att ta reda på hur dessa agenter jobbar. Studien vill undersöka hur 

stort inflytande en agent har på fotbollsspelarnas beslut. Besluten det handlar om är främst 

kontraktsskrivande, klubbyte och förfrågan om att byta klubb. Fokus ligger på att studera hur 

samarbetet mellan spelare och agent ser ut men även mellan sportchef och agent. Sportchef är en 

klubbrepresentant som oftast är i kontakt med agenten, i denna studie vill man ta reda på hur 

samarbetet ser ut mellan sportcheferna och agenterna och man vill besvara frågan om hur dessa 

två samspelar. Huvudfokus kommer att ligga på att ta reda på hur spelarna själva upplever sina 

relationer med agenterna. Eftersom agenter klassas som onda och elaka i media så är det viktigt 

att ta reda på hur mycket agenterna verkligen har att säga till om, därför kommer stort fokus ligga 

på att ta reda på situationen ur spelarnas perspektiv.  

 

Studien kommer också besvara följande frågeställningar: 

1.Vad är en fotbollsagent? 

2.Vad har spelare för syn på agenter? 

3. Hur ser relationen ut mellan spelare, agenter och sportchefer? 
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4. Metod 

4.1 Design 

Denna studie är kvalitativ och bygger på nio intervjuer som är genomförda med tre sportchefer, 

tre fotbollsspelare och tre agenter. Dessa nio personer ska besvara syftet med studien, vilket är att 

ta reda på fotbollsagenterna och ur de jobbar. Frågor som också kräver svar handlar om agenternas 

inflytande/påverkan på fotbollen. Huvudfokus kommer att ligga på att ta reda på agenternas 

påverkan på fotbollen utifrån spelarnas perspektiv. Sportchefer och agenterna själva kommer 

också bidra med information och resultat men spelarnas synvinkel är den som kommer att få mest 

fokus. Detta för att se hur spelarna själva upplever att agenter ska vara och hur mycket påverkan 

deras agenter har på respektives karriärer. Intervjuerna gjordes på två olika sätt, fyra stycken 

intervjuer skedde på avsedd plats och fem intervjuer skedde via telefon med videosamtal.  

 

Studien är kvalitativ vilket är lämpligt  eftersom man idag vet att agenter har stort inflytande men man vet 

inte hur stort och framförallt inte på vilket sätt,  Patel och Davidsson (2011) skriver att man ska ställa 

öppna frågor när man vill ha reda på mer om något, att man ska ge deltagaren chansen att kunna öppna 

upp sig för att sedan kunna ställa följdfrågor. 

Intervjuerna var semistrukturerade. Detta bidrog till att intervjuerna var öppna samtal där man kunde få 

många svar under en och samma fråga. Istället för att ställa fråga efter fråga så blev intervjun ett samtal 

vilket ledde till att flera frågor gick ihop vilket gav flera svar samtidigt utan att behöva ställa de tänkta 

frågorna. Bryman (2008) skriver att öppna frågor leder till att deltagaren själv väljer hur fritt man vill tala 

och att det leder till att intervjun istället blir ett öppet samtal där intervjuaren kan få svar på flera frågor 

samtidigt beroende på hur den intervjuade väljer att svara. I denna studie så användes en intervjuguide (se 

bilaga) som skapades efter Brymans (2008) riktlinjer. Det innebar att frågorna var öppna men följde vissa 

teman som innebar att intervjun hade en rödtråd och höll sig till syftet och frågeställningarna. Det ledde 

till att frågorna hängde samman och att intervjun liknade ett samtal.  

4.2 Genomförande och Urval 

Urvalet bestod av tre olika grupper, spelare, agenter och sportchefer. Totalt intervjuades nio personer varav 

tre spelare, tre agenter och tre sportchefer. Alla nio är verksamma inom svensk fotboll. När urvalet 

bestämts så kontaktades spelare, agenter och sportchefer runt om i Sverige tills det fanns tre av varje 

kategori som ville ställa upp. Sedan kontaktades de inblandade igen för att se om deras intresse kring att 

delta i studien fortfarande var kvar. Samtliga nio informerades via mail och sms innan intervjuerna ägde 

rum. Spelarna är 19, 22 och 27 år gamla. Agenterna är 46, 51 och 53 år gamla.  Sportcheferna är 38, 44 

och 49 år gamla. Alla deltagare är manliga och studien handlar endast om herrfotboll (mer detaljerad 

information om intervjupersonerna kommer i resultatet) . Urvalet gjordes mot bakgrund av att kunna 



 12 

studera olika perspektiv av agenternas inflytande, för att på så sätt öka studiens trovärdighet. Eftersom det 

handlar om att undersöka agenternas inflytande på fotbollen så är det viktigt att ha fler perspektiv än enbart 

agenternas. Spelare och sportchefer har ständigt kontakt med agenterna och därför inkluderas de i studien 

för att bidra till ett mer trovärdigt resultat och för att kunna besvara syftet.  

Frågorna som ställdes var öppna frågor. Bryman (2011) skriver att man ska ställa några grundläggande 

frågor som inte har så mycket med intervjun att göra först för att få deltagaren att känna sig bekväm. 

Grundläggande frågor som ställdes under dessa nio intervjuer handlade om intressen, bakgrund och allmän 

information om familj/förhållandestatus. Detta för att bidra till att deltagarna kände sig trygga och 

bekväma inför de frågor som sedan skulle ställas.  

Intervjuerna spelades in via telefon och transkriberades via dator. Fyra intervjuer skedde på platser och 

tider som deltagarna själva varit med och beslutat om. Patel och Davidsson (2011) skriver att intervjuerna 

ska ske på en plats där deltagarna känner sig bekväma. De som blir intervjuade måste befinna sig i en 

miljö där de känner sig trygga, detta leder till att intervjun blir mer avslappnad och att man kan få en bättre 

kvalité på svaren. De intervjuerna som gjordes via telefon bestämdes via sms och samtal innan själva 

intervjun där man kom fram till en tid som passade de inblandade. Vissa ville bara prata ljudsamtal medan 

andra ville prata Facetime där man använder sig av videosamtal.  

Innan genomförandet av intervjuerna så skickades ett informationsbrev (se bilaga) ut via mail för att 

förklara studiens syfte och hur intervjun skulle gå till. All nödvändig information som handlade om 

deltagarnas medverkan i studien framgick i mailet som skickades ut.  

Intervjuerna var ungefär 20 minuter långa. Alla frågor som ställdes fick svar och det var ingen fråga som 

var speciellt känslig eller som bidrog till att deltagarna blev obekväma. Frågorna som ställdes var som 

tidigare nämnt halvstrukturerade utifrån Brymans (2011) teori om att man ska ha klara frågor inför 

intervjun men att man också ska ha punkter att gå efter. Istället för att ha exakta fåror färdigskrivna så 

menar Bryman att man kan ha punkter som handlar om specifika ämnen men att man ställer frågorna 

utifrån hur intervjun går. Den intervjuguide som studien använder sig av grundar sig också på det Hassmén 

och Hassmén (2008) skriver. De skriver att man ska ha bestämda frågeområden som utgår ifrån en bestämd 

följd. Frågorna ska helst vara öppna då det kan leda till att man får djupare svar men att man också har 

chansen till att ställa följdfrågor direkt, detta leder till att intervjun blir mer likt att samtal eller diskussion 

än en intervju.  

Studien bygger på intervjuer där frågorna som ställts grundar sig utifrån Bryman (2011). Han skriver att 

man ska ställa öppna frågor men att inte behöver vara bestämda utan att man under intervjuns gång kan få 

flera svar under en fråga. Bryman skriver att guiden är till för att man ska följa en röd tråd och inte börja 

prata om massa annat men att intervjun ska bli ett samtal där man har en diskussion med den man 

intervjuar. Intervjuguiden finns som bilaga. 
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4.3 Databearbetning 

Data som samlats in via intervjuerna har bearbetats via dator på programmet Word där svaren har jämförts 

med varandra för att se eventuella likheter och skillnader. Intervjuerna spelades in via en telefon, verktyget 

som användes var program i telefonen som heter röstmemo. Detta program underlättade transkriberingen 

då man kunde spola tillbaka i intervjun för att tydligare höra exakt vad som sas. När alla nio intervjuer var 

genomförda så transkriberades de, hela intervjuerna skrevs ut och allt som sades under intervjuerna fanns 

med i de utskrivna dokumenten. Det är väldigt viktigt att man sammanfattar allt som spelats in under 

intervjuerna ordagrant så att alla resultat blir rätt tolkade och inte felaktiga. Hassmén & Hassmén (2008) 

skriver att detta är viktigt för att påverka resultatet rätt. Det är viktigt att varje person blir rättciterad istället 

för att den som intervjuar skriver ned egna tolkningar om vad som sagts. När resultaten sedan 

transkriberades så inkluderades exakt alla ord som hade sagts under intervjun, det var inte ett enda ord 

som inte fanns med i transkriberingen.  

4.4 Reliabilitet och validitet 

För att studien skulle bli så tillförlitlig som möjligt så behöves tre olika perspektiv, spelarnas, agenternas 

och sportchefernas, detta för att göra studien så reliabel som möjlig. Hade bara agenterna blivit intervjuade 

så hade enbart deras synvinkel framkommit. Sportchefernas och spelarnas medverkan bidrog till att fler 

perspektiv framkom. Antalet deltagare bestämdes utifrån trovärdighet. Det bedömdes vara lämpligt att ha 

minst tre deltagare från varje grupp för att besvara syftet. Även om svaren blev lika och påminde om 

varandra så behövdes så många perspektiv som möjligt. Hade man bara haft en sportchef, en agent och en 

spelare så hade resultatet inte blivit speciellt användbart men nu när tre av varje grupp intervjuades ledde 

det till att resultatet blev mer reliabelt eftersom det var fler som tyckte samma sak. Detta påverkar 

trovärdigheten av resultatet. Antalet deltagare blev nio, det fanns en öppning för att göra fler intervjuer, 

men efter de svar som framkom bestämdes det att antalet deltagare inte behövde vara fler än nio. Syftet 

och frågeställningarna besvarades och studien ansågs reliabel då svaren fick en röd tråd. Trots att studien 

bygger på tre olika kategorier med olika relationer till agentverksamheten så påminde svaren om varandra, 

vilket innebär att resultatet som samlats in är en spegelbild över hur det ser ut i verkligheten och det gör 

att studien blir trovärdig. Hassmén & Hassmén (2008) skriver att det finns fyra kriterier som påverkar 

trovärdigheten med en studie, dessa är credibility, dependability, confirmability och transfersability. Med 

depedability menar man om data är stabilt och det har med validiteten att göra. Med credibility menar man 

trovärdighet och det handlar om tolkningen av den insamlade datan är trovärdig eller inte. För att öka 

trovärdigheten/pålitligheten är det viktigt att de insamlade resultatet är användbart och besvarar det man 

undersöker. För att öka credibilityn i denna studie så låg stort fokus på att intervjua rätt mängd människor 

för att bidra med fler perspektiv vilket ökar pålitligheten av de svar som samlas in. Skulle man bara 

intervjua en person så blir studien inte pålitlig då svaren kan klassas som en personlig åsikt men är det fler 

personer, i detta fall nio, som svarar likadant så kan man klassa resultaten som trovärdigt.  
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Validiteten bedöms vara hög i studien eftersom syftet anses vara besvarat. Det som skulle undersökas i 

studien undersöktes och frågeställningarna blev besvarade. Bryman (2011) skriver att intern validitet 

handlar om undersökningens resultat och om det stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten. 

Eftersom man inte kan fråga alla fotbollsspelare, agenter och sportchefer i världen så valdes nio deltagare 

ut där tre representerade varje grupp. Eftersom svaren liknande varandra anses de vara giltiga och 

trovärdiga. Reliabiliteten är också väldigt hög då studien är trovärdig. Som nämnt ovan i samband med 

credibilityn så blir studien mer trovärdig då svaren som samlats in påminner om varandra vilket ökat 

reliabiliteten. När det är tre personer från varje kategori som tycker likadant så ökar trovärdigheten till 

skillnad från om bara en person skulle påstå något.  

4.5 Etiskt förhållningssätt 

Det är väldigt viktigt att deltagarna informeras om allt som gäller undersökningen. I informationsbrevet 

framkom all information som var nödvändig för att följa de regler och lagar som finns inom 

forskningsetiken. Vetenskapsrådet (2011) förklarar att det finns principer som man måste följa när man 

genomför en studie. Dessa regler handlar om att få deltagarna att känna sig säkra och bekväma, man får 

inte på något sätt kränka eller trycka ner deltagarna. När man ställer upp i en intervju och medverkar i en 

studie så är det viktigt att man känner sig tillfreds som deltagare. Det finns fyra specifika principer som 

man ska följa när man genomför en studie, samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Bryman, 2011). Samtyckeskravet handlar om att de medverkande har ett eget val 

om de vill delta i studien eller inte. Det är inget tvång att delta i studien och deltagaren har rätt till att när 

som helst hoppa av undersökningen. Informationskravet handlar om information kring undersökningen. 

Man berättar syftet med studien och varför man behöver dessa deltagare. Man förklarar för deltagarna vad 

studien handlar om och varför man vill undersöka det man ska undersöka. Med nyttjandekravet berättar 

man för deltagarna vad informationen som hämtas in kommer att användas till. Använder man 

informationen i forskningssyfte och för att bevisa något så måste deltagarna vara informerade om detta. 

Detta kan påverka om deltagarna ställer upp eller inte så det är väldigt viktigt att denna information 

framkommer. Konfidentialitetskravet handlar om att samtliga deltagare har rätt till att vara konfidentiella, 

det är bara den som intervjuar som vet om dessa personers identitet och studien kommer inte avslöja vilka 

dessa personer är. Eftersom samtliga personer intervjuades så avslöjas deltagarnas identitet till den som 

intervjuar men eftersom studien är konfidentiell så är det ingen annan än studiens skribent som vet om 

deltagarnas identitet. Denna information kan också påverka om deltagarna ställer upp eller inte, skulle 

deltagarnas namn skrivas ut så kanske de inte skulle vilja delta och därför är det viktigt att denna 

information kommer ut i tid så att deltagarna hinner besluta om de vill delta eller inte. Alla dessa principer 

fanns med i informationsbrevet som skickades ut via mail (se bilaga).  
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5. Resultat 

Här kommer resultatet av intervjuerna att presenteras och analyseras. Svaren som spelarna har angivit har 

delats upp i tre kategorier som S1, S2 och S3 där bokstaven s står för spelare och siffran anger vilken 

spelare det är. S syftar alltså på vilken kategori det är som svarar, i detta fall spelare och siffran anger 

vilket spelare det är som svarat vad. Sportcheferna delas upp i Sc1, Sc2 och Sc3 där bokstäverna Sc står 

för sportchef. Agenterna delas upp i A1, A2 och A3 där A står för agent.  

Eftersom det var tre olika grupper som intervjuades, spelare/sportchefer/agenter, så finns det tre olika 

perspektiv som handlar om agenternas inflytande på fotbollen. Huvudfokus kommer att ligga på spelarnas 

åsikt om hur deras agenter borde vara och hur stort inflytande spelarna själva tycker att agenterna ska ha 

på deras karriärbeslut. Därför kommer spelarnas resultat att analyseras djupast men alla tre perspektiv är 

viktiga så sportcheferna och agenterna kommer även analyseras på djupet men inte lika djupt. Om man 

endast jämför inom samma kategori, så var alla tre intervjuer med fotbollsspelarna väldigt lika och 

påminde mycket om varandra. Erfarenheten på spelarna skilde men svaren var ändå lika och det fanns 

många gemensamma faktorer. När erfarenheten varierade på spelarna så var det inte så förväntat att de 

skulle ha en gemensam åsikt kring agenterna och deras inflytande detta då de mer erfarna spelarna upplevt 

mer än de yngre spelarna. De yngre har inte hunnit upplevt så mycket med sina agenter medan de äldre 

har haft betydligt mer situationer i sina karriärer där agenterna varit inblandade, därför var det spännande 

att se att spelarna ändå hade en gemensam åsikt kring agenterna. Till exempel så var samtliga spelare 

representerade av en egen agent som de haft i ett visst antal år. Alla tre spelarna var noga med att framhäva 

agenten som en viktig del av deras liv både på och utanför fotbollsplanen. Nedan följer en kort 

sammanfattning om varje spelare.  

Nedan följer tre olika delar, där sammanfattas spelarnas, agenternas och sportchefernas svar på några av 

frågorna som ställdes under intervjuerna. Då en agents jobb går ut på att representera spelare så kommer 

spelarnas svar att sammanfattas mest, sportcheferna och agenternas svar kommer också att sammanfattas 

nedan men tyngden ligger på att analysera vad spelarna tycker om sina nuvarande agenter och hur stor 

påverkan agenterna borde ha på dessa spelares karriärer. Tyngden i denna resultatdel utgår alltså från 

spelarnas perspektiv och hur de ser på sin relation med agenterna.  

5.1 Spelare 

S1 är en ung spelare, 22 år gammal och har meriter från allsvenskan som är den högsta serien inom svensk 

fotboll. Chelsea är hans favoritlag och hans förebild är Chelseaikonen Didier Drogba. Han har spelat 

fotboll sedan fem års ålder och det som fick honom att börja spela var hans omgivning i form av vänner 

och familj.  
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S1 berättar att han fick sin agent när han var 16-17 år gammal och att han har kvar den agenten än idag. 

Han säger att han fick sin agent efter en juniorturnering. Agenten hade klivit fram och berättat att han var 

nöjd med vad han hade sett, efter några samtal så valde S1 att skriva ett kontrakt med agenten, som skulle 

gälla i ungefär två år. Kort därefter fick S1 sitt första A-lagskontrakt som gällde i tre år.  

När det gäller agentens inflytande så berättar S1 att agenten och han ofta diskuterar hans fotbollsframtid. 

Det är en ständig kontakt som handlar om hur spelaren mår och hur han trivs. De pratar även om spelarens 

krav som främst gäller nuvarande kontrakt men de diskuterar också ifall spelaren skulle vilja lämna sin 

klubb för en annan klubb. När S1 fick frågan om hur stort inflytande hans agent har på hans yrkesmässiga 

beslut, främst klubbyten, så säger S1 att han själv tar det slutgiltiga beskedet om han ska lämna sin klubb 

eller inte men att han och hans agent ständigt har kontakt och utbyter åsikter i form av diskussioner som 

handlar om vad som är bäst för hans egen fotbollskarriär. Han berättar att agenten är med och påverkar 

hans beslut i form av rådgivning, men att agenten också är där som en vän som bara ger sitt stöd och sin 

åsikt. På frågan hur stort inflytande bör en agent ha inom fotbollen?(Specifikt i beslutstagandet) så 

svarade S1:  

’’Han ska vara med och påverka, vi ska kunna diskutera min framtid tillsammans men det är jag som väljer om jag vill lämna 

klubben, skriva på nytt kontrakt och övriga beslut, mitt beslut är slutgiltigt.’’ 

 

När det kommer till vilket krav han har på på sin agent så säger S1 att han endast vill ha en agent som 

brinner för sitt jobb. Han vill att agenten ska kunna ge tips, råd och sin ärliga åsikt kring spelarens karriär 

och hans beslut. S1 tycker att agenten ska vara flexibel och social som person. Han vill ha en agent som 

man kan prata med på sidan av fotbollen också, en person man också kan prata allvarligare saker med. 

När det kommer till agentens inflytande så tycker S1 att agenten ska vara med och påverka hans framtid 

och hans beslut men i slutändan så är slutgiltiga beslut hans egna och agenten ska mest vara där som stöd 

och rådgivare. S1 berättar att han inte tror att han skulle kunna klara sig utan sin agent och han är tydlig 

med att poängtera att agenterna är viktiga för fotbollen.  

När spelarna fick frågan hur stor påverkan har agenten på dina yrkesmässiga beslut?(nytt kontrakt, byta 

klubb) så svarade S1 att han och agenten ofta diskuterar hans framtid. Agenten brukar höra av sig till S1 

och berätta vilka klubbar som är intresserade. S1 säger att han och agenten ofta diskuterar om nya kontrakt 

och eventuella klubbyten men att han själv bestämmer vad han gör med sin karriär och agenten mest är 

där som stöd. S1 vill att agenten ska vara där som stöd men att han också ska ge sin ärliga uppfattning och 

åsikt kring S1s beslut. 
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S2 är en ung spelare, 19 år gammal, och har mest rutin från superettan men har nyligen debuterat i 

allsvenskan. Hans favoritlag är Roma och Arsenal, Francesco Totti är den stora idolen och förebilden. Han 

har spelat fotboll sedan fem års ålder och det var hans morfar som fick honom att börja spela och tycka 

om fotboll. 

S2 berättar att han har en agent och att han fick sin agent när han precis fyllt 17 år. Agenten tog kontakt 

med S2 efter en träning eller match och förklarade att han ville representera honom. Efter några samtal 

och diskussioner så skrevs det första kontrakten som gällde i två år, detta kontrakt förlängdes under januari 

2018. Direkt efter det första avtalet skrev S2 ett A-lagskontrakt med sin klubb som också var tvåårigt men 

som sedan förlängts.  

S2 säger att han har en god kontakt med sin agent, de kommer väldigt bra överens och de kan diskutera 

mer ämnen än bara fotboll. S2 berättar att hans agent hittills inte fått jobba speciellt mycket då S2 inte bytt 

klubb än. Han har representerat samma klubb ända sen han börjat spela fotboll och de enda diskussionerna 

han haft med sin agent har handlat om att förlänga kontrakt. S2 förklarar att hans agent alltid är med och 

påverkar i löneförhandlingar för att få till ett så bra avtal som möjligt men att agenten inte ens försökt leta 

nya klubbar åt S2, då han hittills inte varit intresserad av ett klubbyte. Om ett klubbyte skulle bli aktuellt 

så erkänner S2 att hans agent skulle få ett större ansvar och att de tillsammans skulle komma överens om 

en eventuell flytt.  

’’Om jag skulle vilja flytta och byta lag så skulle min agent vara delaktig i det beslutet, jag hade tagit beslutet tillsammans 

med min agent, vi hade kommit överens om vilken klubb som passar bäst för mig.’’ 

S2 förklarar att han tycker att agenten ska respektera hans beslut och hans åsikter samtidigt som han ska 

komma med förslag och ge ärliga råd kring olika beslut. S2 vill att agenten ska vara flexibel, öppen för 

förslag och förändringar. Det är också viktigt att agenten har ett gott rykte. S2 menar att agenten och han 

ska vara smidiga att ta kontakt med och att klubbrepresentanter runt om i Sverige/Europa ska ha en positiv 

uppfattning om dem. S2 menar att om agenten har dåligt rykte så kommer förmodligen han få dåligt rykte, 

eftersom han samarbetar med den agenten, därför tycker han att det är viktigt att agenten har ett gott rykte 

och kommer överens med de flesta runt om i fotbollen. S2 tycker att agenten ska ha ett inflytande på 

spelarnas karriärer men främst genom åsikter och rådgivning. S2 säger att det ska vara spelarens beslut 

om när och vart man ska flytta, däremot är rådgivning och åsikter uppskattat, men det ska vara spelaren 

som tar det slutgiltiga beslutet.  

S2 säger att inte riktigt vet hur stort inflytande agent hans agent har. ’’ Jag vet inte än, jag har stannat i 

min klubb sedan jag var fem år och hittills har inga klubbar upptäckt mig än, skämt åsido så har min agent 

ett stort ansvar och han är delaktig i mina beslut även om det är jag som spelare som har den slutgiltiga 

åsikt om min egna karriär. S3 har en annan typ av erfarenhet kring frågan då han bytt klubbar en hel del.  
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’’ Eftersom jag har varit runt i olika klubbar så måste min agent ha varit girig, nejdå men han har hjälpt mig att fatta rätt 

beslut kring min karriär och han har varit väldigt inblandad i att hitta nya klubbar som passar mig bra. Då jag har lämnat 

min klubb på grund av att mina lag har kommit sist och åkt ur divisionen så har det aldrig varit konstigt att byta klubb. Så 

fort mitt kontrakt har börjat lida mot sitt slut så har min agent varit duktig på att hitta nya intressanta klubbar som vill ha 

mig och som passar mig bra, så det är kul att veta att min agent tar hand om mig.’’ 

 

S2 säger att han inte hade klarat sig utan agent och han tror att fotbollen inte hade fungerat utan agenter. 

S2 säger att agenterna är väldigt viktiga när man är ung och att deras kunnighet kring ekonomi och övriga 

kunskaper bidrar till att spelarna får kontrakt som man är nöjda med.  

 

S3 är en meriterad och lite äldre spelare, 27 år gammal, med meriter från division ett till Allsvenskan, han 

har gjort över 100 allsvenska matcher. Hans favoritlag är arsenal och idolerna är Kolo Toure och Thierry 

Henry. Han började spela fotboll när han var sex eller sju år och han började spela tack vare att hans pappa 

tränade laget och att hans vänner också spelade. 

S3 berättar att han fick sin agent när han var junior och att det var en nära vän till familjen som blev hans 

representant. Han har kvar samma agent än idag. S3 berättar att det var hans pappa som bad agenten att 

studera hans träningar och matcher, och efter ett visst antal scoutingtillfällen så kom S3 och agenten 

överens om att de skulle inleda ett samarbete tillsammans. Eftersom agenten och S3 var bekanta så hade 

dom inget riktigt skrivet kontrakt till en början, men eftersom det blev mer noggrant att följa lagar och 

regler skrevs tillslut ett riktigt kontrakt mellan S3 och agenten. Kontraktet var till en början på två år, men 

har sedan dess förlängts kontinuerligt. Hans första kontrakt var med A-laget och avtalet var på fyra år. 

Men under tiden så spelade han både med A-laget i division ett samt med U-21 laget i deras pojklagsserie.  

S3 och hans agent har en mycket god relation då de kände varandra innan de fick en yrkesmässig relation. 

De ser varandra som vänner och de umgås också vid sidan av fotbollen. De kommer bra överens och de 

har flera gemensamma vänner som de umgås med tillsammans i form av middagar och andra typer av 

event. S3 förklarar skämtsamt att hans agent måste vara girig då S3 bytt klubb flertalet gånger. S3 berättar 

sedan att han och hans agent alltid sätter sig ner tillsammans och diskuterar hur läget ser ut. S3 säger att 

de brukar prata om hur han trivs i sin klubb och om han har några önskemål om att lämna klubben och om 

han nu skulle vilja lämna så brukar de sitta ner tillsammans och se över alternativ och möjligheter. S3 har 

vid varje klubbyte lämnat sin dåvarande klubb på grund av att hans klubb degraderats till en sämre serie. 

Då har hans agent alltid försökt att hitta en intressant klubb som ligger i minst en division upp.  

S3 tycker att det är viktigt att komma överens med sin agent utanför fotbollen men att det viktigaste är att 

de har en yrkesmässigrelation som fungerar och att de strävar mot samma mål, att man kommer överens 

utanför fotbollen är bara en bonus enligt S3. Han tycker också att det är viktigt att agenten är duktig att 
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förhandla då han är med och påverkar löneförhandlingar. När S3 får frågan hur stort inflytande en agent 

ska ha på beslutstagandet så svarar han att det nästan ska vara 50-50. Han berättar de tillsammans ska 

komma överens om vad som känns rätt men att det trots allt ändå är S3 själv som tar det sista och slutgiltiga 

beslutet.  

’’Min agent och jag delar på besluten, det är nästan 50-50 mellan oss, vi kommer gemensamt överens om olika beslut, 

däremot är det mitt beslut som väger tyngst och då är agenten mest med som stöd.’’ 

S3 säger att han inte hade klarat sig utan agent, främst för att han hade fått tagit flera tuffa beslut själv utan 

att ha någon expert att diskutera med. S3 menar också att han har behövt någon att prata med under sin tid 

som fotbollsspelare.  

När det kommer till kontraktsskrivande så förklarar han att agenten varit med och påverkat.  

’’Kontrakten som jag har skrivit har faktiskt blivit påverkade av min agent, han har höjt grundlönen samtliga gånger. Även 

om jag varit tillfreds med den lönen jag blivit erbjuden de flesta gångerna så har ändå min agent sett till så jag har tjänat 

ännu mer, så agenten för min talan när det kommer till kontraktsskrivande, åtminstone när det gäller lön.’’ 

 

5.1.1 Sammanfattning-agentens påverkan 

Alla spelare var eniga om att agenterna ska vara med och påverka när det kommer till deras karriärer men 

att det är dom själva som ska ta de slutgiltiga besluten. Tanken med att ha en agent är att man ska få 

rådgivning och tolkar man spelarnas svar under intervjuerna så märktes det att samtliga spelarna ville ha 

rådgivning när det kommer till sina karriärbeslut men att det i slutändan skulle vara deras egna beslut om 

vad som händer i framtiden. Skulle spelarna vilja skriva nytt kontrakt skulle de kunna diskutera det 

tillsammans med sin agent men skulle sedan spelaren ångra sig så är det spelarens beslut som gäller och 

inte agenten. Man kan alltså säga att spelarna vill att agenterna ska vara med och påverka när det kommer 

till deras beslut men de ska inte vara med och bestämma det slutgiltiga valet, det ska spelaren göra själv. 

Spelarna tycker att agenterna ska vara med och kunna diskutera. Ibland kan spelaren bara se saker ur ett 

visst perspektiv och det kan leda till att man glömmer viktiga faktorer som kan vara med och förändra 

vissa beslut, då är det bra att man har en agent som kan se saker från utsidan för att sedan göra en egen 

bedömning om vad som är rätt. Spelarna berättar att agenterna ofta kontaktar dom med olika möjligheter 

om klubbar som är intresserade av deras tjänster. De säger att de har en ständig kontakt kring vilka 

möjligheter som finns och att de tillsammans diskuterar hur de ska gå tillväga när det kommer till att skriva 

nytt kontrakt eller kräva löneökning. Som tidigare nämnt så vill samtliga spelarna att agenterna ska vara 

med och diskutera vad som är rätt och vad som är fel när det kommer till karriärval, men spelarna vill 

alltså ta det slutgiltiga beskedet och det ska agenten kunna acceptera även om agenten kanske skulle ha en 

annan åsikt kring spelarens beslut. Tolkningen man kan göra utifrån det spelarna säger är att samtliga 

spelarna är beroende av sina agenter när det kommer till rådgivning och hjälp kring svåra beslut. Agenten 
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ska finnas där som stöd och komma med förslag som spelaren kanske inte har tänkt på. Det kan vara svårt 

för en spelare att veta exakt vilka klubbar som är intresserade av honom och då är det bra att agenten har 

koll och presenterar alternativen för spelaren. Sedan är det upp till spelaren att gå till den klubben eller 

inte, agenten är med i diskussionen och kommer med tips kring klubbytet men spelaren själv väljer om 

det känns rätt eller inte. Ibland blir en spelare såld trots att man inte vill och då är det extra viktigt för en 

spelare att hans agent är med och låter spelaren välja en klubb som känns rätt. När en klubb vill bli av med 

en spelare så måste agenten och spelaren tillsammans hitta en klubb som är intresserad och som spelaren 

själv kan tänka sig spela i, då är det viktigt som agent att respektera spelarens beslut och inte ta egna beslut 

kring vilket lag spelaren ska spela för. 

5.1.2 Sammanfattning-kontraktsskrivande 

Spelarna är tydliga med att de ska ta de slutgiltiga beskeden själva men när det kommer till 

löneförhandlingar så är samtliga spelare eniga om att agenten har desto mer att säga till om. Spelarna 

berättar att de har sina egna synpunkter på kontraktet och upplägget men att det är agenten som för 

spelarens talan när det kommer till just kontraktskrivande. Spelarna tycker att det är skönt att ha en agent 

som hjälper dom att tjäna pengar som speglar deras förmåga. Spelarna har olika långa karriärer vilket lett 

till att erfarenheten kring kontraktskrivande skiljer sig åt. Däremot så säger alla spelarna att deras agenter 

har sett till så att kontrakten som skrivits har varit bra, med bra menar dom en lön dom anses förtjäna samt 

en kontraktslängd som stämmer överens med deras framtidsvisioner. Alla spelarna förklarar att de inte 

skulle kunnat klara sig i en förhandling utan sin agent då det är svårt att representera sig själv och 

argumentera kring sin egna karriär. Det är mycket smidigare att ha en agent som för ens talan för att 

exempelvis kunna tjäna bättre. Spelarna säger att de inte ligger i deras natur att hitta på massa förklaringar 

till varför de borde tjäna bättre och det är mycket enklare att sitta bredvid och lyssna när agenten lyfter 

fram faktorer som oftast leder till att spelaren får ett bättre kontrakt än det som erbjöds ursprungligen.  

5.1.3 Sammanfattning-spelarnas åsikt överlag 

För att sammanfatta det spelarna har svarat under intervjuerna så är samtliga spelare eniga om att agenterna 

ska vara med och påverka deras beslut men att det är de själva som bestämmer om de vill skriva på nytt 

kontrakt eller byta klubb. Spelarna tycker att agenten mest ska vara där som stöd för att underlätta de svåra 

besluten som spelarna själva måste ta men att agenten mest ska fungera som stöd som spelaren kan luta 

sig mot vid tuffa beslut. Spelarna tycker också att agenten ska vara med och påverka inom fotbollen men 

till en viss gräns. Det är i kontraktssamtal som agenten har störst påverkan och oftast så låter spelaren 

agenten sköta diskussionen med en klubbrepresentant när det kommer till löner och andra detaljer i ett 

kontrakt. Utifrån det spelarna har svarat så kan man se att agenterna har ett stort inflytande på fotbollen 

och spelarnas karriärer. Spelarna själva vill göra de viktiga valen själva men deras agenter ska vara med 

och ge sina åsikter kring spelarnas beslutstagande. Agenterna har störst påverkan när det kommer till 
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kontraktsskrivande och oftast är det agenten som ser till att spelaren tjänar en lön som stämmer överens 

med hur bra de är som fotbollsspelare. Peterson (2002) skriver om att fotbollen förändrats i samband med 

professionaliseringen, folk utifrån har kopplats in för att fotbollen blivit större och Peterson nämner att 

fotbollen har blivit en verksamhet som inte bara är till för utövare och åskådare utan även för att generera 

vinst. Förut såg inte agentverksamheten ut på detta sätt och det är i samband med professionaliseringen 

som agenterna har kopplats in och fått större roller. Detta stärks när man utgår ifrån vad agenterna själva 

berättade under intervjuerna, fler och fler blir agenter idag och konkurrensen är större än någonsin. 

Fotbollen har blivit mer än bara en sport, det har blivit en verksamhet.  

 

5.2 Sportchefer 

När det kommer till sportcheferna och deras syn på agenterna så var alla tre tydliga med att de har god 

kontakt med olika agenter och att agenter behövs inom fotbollen. Sc1 berättar att han inte har någon 

specifik relation med en agent utan att han jobbar med de flesta agenter.  

’’Det är klart att man bygger upp relationer med folk man ofta pratar med, men jag har ingen speciell koppling till någon 

specifik agent utan jag har en bra kontakt med de flesta agenterna.’’ 

 

Sc1 säger att agenter brukar förhandla när det kommer till kontraktsskrivande med att det oftast slutar med 

att de kommer överens och att alla parter blir nöjda. Sc1 nämner att fotbollen inte hade klarat sig utan 

agenter men att man som sportchef också måste ha egna kontakter för att kunna sälja och köpa spelare, 

inte bara vara beroende av agenternas arbete. Sc1 säger att han har märkt att det är fler agenter som tar 

kontakt med honom sedan agentlicensen avskaffades. Han nämner att han får ständiga tips på nya spelare 

av olika agenter runt om i världen och att vissa tips är värda att följa upp medan andra bara är oseriösa. 

Sc2 och Sc3 är inne på samma resonemang som Sc1, alla tre verkar jobba på samma sätt och de svarar 

väldigt lika på alla frågor. Sc3 säger: 

’’Det är fler och fler tips som kommit in enda sen agentlicensen försvann, marknaden är hetare och det känns som det finns 

fler alternativ därute än tidigare.’’ 

 

5.2.1 Sammanfattning 

Samtliga sportchefer säger att agenter behövs inom fotbollen, detta då det är enklare att sälja och köpa 

spelare när det finns någon som representerar spelaren man är intresserad av. De är eniga om att agenterna 

underlättar deras eget arbete och att fotbollen hade blivit mer komplicerad om det inte fanns agenter som 

representerade spelarna. Däremot så har sportcheferna märkt att situationen har ändrat sig de senaste åren, 
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detta då agentlicensen försvunnit. Nu kan vem som helst bli agent och man behöver inte någon utbildning 

eller intyg för att räknas som en officiell agent. Detta innebär att flera familjemedlemmar och kompisar 

till spelarna numera är deras agenter vilket försvårar eventuella övergångar. Om man kopplar detta till vad 

Peterson (2002) skriver så går detta emot själva professionaliseringsteorin. Detta då Peterson skrev att 

fotbollsspelare började ta kontakt med folk utanför familjen och fotbollen i slutet på 70-talet men nu verkar 

det som att fotbollsspelare återigen representeras av familjemedlemmar nu när agentlicensen inte behövs.  

På frågan om sportcheferna märkt någon skillnad sedan agentlicensen avskaffades så är alla tre eniga om 

att det blivit svårare att rekrytera spelare, speciellt när familjemedlemmar är agenter till spelarna som är 

av intresse. Förut kunde sportcheferna prata med spelare som hade en specifik agent, där man visste vilken 

agent som representerade vilken spelare, men numera så kan vem som helst säga att de representerar en 

spelare vilket försvårar sportchefernas arbete. Det finns också bra förändringar sedan licensen avskaffades, 

fler agenter hör av sig till sportcheferna med tips på intressanta spelare runt om i världen. Tipsen har ökat 

markant och det har lett till att sportcheferna faktiskt har hittat bra unga spelare som de annars kanske 

hade gått miste om.  

 

5.3 Agenter 

Agenterna själva fick också svara på frågor som gällde deras egen uppfattning om sitt arbete och hur de 

samarbetade med spelare och sportchefer. Tre agenter med stor internationell erfarenhet intervjuades. Alla 

tre agenterna var väldigt öppna med sina svar och de svarade väldigt personligt för att berätta just hur de 

arbetade och hur deras relation med klubbar och spelare såg ut. Agenterna förklarade grundligt om sitt 

arbete. Att deras jobb går ut på att representera en eller flera spelare och hjälpa spelarna i ett antal olika 

situationer. Dessa situationer handlar bland annat om att skriva kontrakt, hitta nya klubbar samt 

löneförhandlingar. Man skulle kunna säga att en agent är som en assistent till spelaren och agentens uppgift 

är att se till att uppfylla spelarens krav. Agenternas arbetsuppgifter är att ha ständig kontakt med 

klubbar/sportchefer runt om i världen för att hitta nya klubbar åt sin klient, kunna förhandla de ekonomiska 

bitarna när det kommer till kontrakt samt att vara med och påverka när det kommer till kontraktsskrivande 

överlag där det handlar om vilken roll spelaren kommer ha i klubben samt hur långt kontraktet är. 

A1 är en agent med enorm erfarenhet, han har varit aktiv inom sitt yrke i över 30 år och han har en egen 

agentbyrå som han är chef över. Han har klienter i Sverige och i resten av världen. Han berättar att han 

inte har någon specifik relation med olika klubbar och sportchefer, men han erkänner att det finns vissa 

sportchefer han oftare förhandlar med än andra. Det beror på flertalet orsaker. Bland annat kan det handla 

om tidigare erfarenhet, att tidigare affärer gått smidigt till och att A1s klienter vill spela för just den 

klubben i vilken sportchefen verkar. Det underlättar alltså att förhandla med en sportchef som man har 

förhandlat med förut, då man byggt upp en typ av affärsrelation. Då är det enkelt som agent att förhandla 
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med samma sportchef igen då man har en historia tillsammans och man har lärt sig hur dessa samtal brukar 

gå till. A1 berättar att han inte kan ha ett favoritlag inom sitt yrke då det gäller att vara neutral och kunna 

förhandla med alla klubbar och att man inte kan vara partisk. A1 berättar att han rekryterar sina spelare 

genom att låta sina anställda agenter titta ut tänkbara talanger och ta kontakt med spelare och bekräfta att 

agentfirman vill skriva kontrakt med dom. A1 förklarar att man som agent måste visa spelarna att man är 

rätt person för just dem och deras karriärer. Detta kan man göra genom att till exempel lova vissa saker på 

förhand. Det gäller även att man har en bra historia så att man kan visa nya spelare att man lyckats med 

tidigare klienter och att man kan hjälpa de nya spelarna i samma riktning som dessa spelare. A1 berättar 

att han skriver tvååriga kontrakt med sina klienter till en början för att sedan förlänga eller gå separata 

vägar. A1 berättar att det finns en ny regel som styr att kontrakten inte får överskrida två år. A1 förklarar 

att han alltid får 10 % av det spelaren tjänar i sin nuvarande klubb, men han säger också att det kan variera 

från spelare till spelare.  

’’Jag har en summa som är fastställd, den ligger på 10% av det spelaren tjänar, ibland kan man komma överens om andra 

summor men de flesta avtalen jag har med mina klienter så tjänar jag 10% på mina spelare.’’ 

 

A1 säger att han är med och påverkar utgången i lönesamtal mellan spelare och klubbansvarig. Han 

berättar att han för spelarens talan i ett lönesamtal och att han är den som kommer med förslag till 

klubbrepresentanten vad spelaren borde tjäna och hur kontraktet borde se ut. A1 tror inte att fotbollen hade 

fungerat på samma sätt utan agenter utan han tror att agenter behövs för att hjälpa spelarna att utvecklas 

och för att underlätta värvningar och försäljningar inom fotbollen.  

 

A2 är också en agent med stor erfarenhet, han har varit aktiv inom sitt yrke i 20 år och han har också en 

egen agentfirma. A2 rekryterar sina spelare på samma sätt som A1, genom ett scoutingteam som tar första 

kontakten med spelare som verkar intressanta. A2 låter sina scouter ta första kontakten med spelarna och 

att han skriver kontrakt med spelare som är tillgängliga. Kontrakten som skrivs är till en början på två år, 

oftast brukar dessa kontrakt förlängas om samarbetet mellan spelare och agent går bra.  

’’Avtalen är tvååriga, detta utifrån FIFAS bestämmelser, oftast så blir avtalen förlängde men vi utgår alltid från två år för att 

sedan utveckla samarbetet om allting gått bra.’’ 

 

A2 berättar att han oftast för spelarens talan när det kommer till kontraktsskrivning, han menar att han har 

en stor del i lönesamtalets utgång och att han själv är duktig på att hitta en balans i sina förhandlingar. Han 

säger att man inte får kräva för mycket och bli girig, men man får heller inte nöja sig direkt utan man 

måste kämpa för att spelaren ska tjäna utifrån sin potential och förmåga. A2 tror inte att fotbollen hade 
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sett likadan ut utan agenter. Han tror att fotbollen inte hade klarat sig utan agenter för att spelarna i sådana 

fall hade blivit lurade och att de inte hade kommit lika långt i sina karriärer som de hade gjort ifall de hade 

agenter.  

’’Fotbollen hade inte varit densamma utan agenter, agenterna behövs som stöd för spelarna och som stöd för sportcheferna i 

förhandlingarna med spelare. Det hade inte sett likadant ut utan oss, det lovar jag.’’ 

 

A3 har varit aktiv i 21 år, han har en stor erfarenhet av agentverksamhet och han har klienter runt om i 

världen men främst i Sverige. A3 har en egen firma som skriver kontrakt med unga talanger runt om i 

världen, alla agenter som ingår i A3s stall har fullmakt att rekrytera spelare och kontrakten som skrivs är 

på två år.  

’’Jag är den som oftast signerar spelare och skriver kontrakt med dom, men mina kompanjoner har rätt till att fatta egna 

beslut kring vissa talanger, om dom är värda att signa eller inte. De har fått mitt godkännande att göra detta och ibland 

skrivs kontrakt med spelare utan att jag sett dom spela, men jag litar på mitt team fullt ut och hittills har de inte gjort mig 

besviken.’’ 

 

A3 berättar att han är med och påverkar sina klienters nya kontrakt, men det gäller att man är lugn och 

inte för girig så att kontraktets rivs. A3 säger att det är svårt för en spelare att veta hur mycket han kan 

kräva i lön och att agenter är viktiga för att få ut maximalt sett till spelarens potential och förmåga. A3 

säger att hans arbete går ut på att få sina klienter att tjäna så bra som möjligt, en lön som ska spegla 

prestationerna på planen. A3 förklarar att agenterna behövs inom fotbollen och att spelarna inte hade klarat 

sig utan agenter när det kommer till löneförhandlingar och eventuella klubbyten.  

 

5.3.1 Sammanfattning 

När det handlar om löneförhandlingar med en klubb så berättar agenterna att de är med och påverkar hur 

diskussionen slutar. Oftast så kommer de med förslag över hur spelaren borde tjäna. Alla tre poängterar 

att det är viktigt att inte vara girig men att det handlar om rutin, som agent vet man generellt hur en spelare 

borde tjäna, speciellt om man har stor erfarenhet. Då kan man komma med förslag över vad spelaren borde 

tjäna sett till potential och förmåga. Agenterna erkänner att de är med och höjer lönerna i de flesta fallen 

men att de ibland är nöjda med det första förslaget så ingen förhandling krävs. Agenterna berättar att de 

tjänar 10% av spelarens lön men att detta kan variera beroende på vilket avtal man har. Agenterna säger 

att deras roll i en löneförhandling/kontraktsskrivande handlar om att få spelaren att tjäna så bra som möjligt 

men också att kontraktslängden och speltid stämmer överens med hur spelaren presterar. Ibland är inte 

lönen de viktigaste utan även rollen spelaren blir erbjuden. Agenterna berättar att de oftast frågar 
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klubbrepresentanten hur spelaren ska få spela och att man ibland måste kompensera för att göra spelaren 

och klubbrepresentanten nöjd. A1 berättar att om han har en ung spelare som ska gå till en bättre klubb så  

brukar klubbrepresentanten förklara att han inte kommer vara en startspelare direkt men att han kommer 

bli det om några år, då är det viktigt för A1 att spelaren får ett långt kontrakt med en lön som speglar hans 

potential. Agenternas roll i kontraktsskrivande är alltså att hjälpa spelaren att tjäna bra, att se till att 

spelaren får en roll som speglar spelarens insatser på planen och en längd på kontraktet som är rättvist. 

 

5.3.2 Professionaliseringsteorin kopplat till agenterna 

Agenterna själva har märkt en stor skillnad på hur branschen fungerar sedan agentlicensen avskaffades. 

De är alla eniga om att det försvårat deras eget arbete och att förändringen endast varit negativ. Det är fler 

oseriösa personer inblandade och vem som helst kan påstå att de representerar en spelare vilket leder till 

att man inte vet vad som är sant eller vad som är påhitt. Precis som Peterson (2002) skriver så har man 

märkt en skillnad inom fotbollen sedan 70-talet. Den så kallade professionaliseringen har medfört att fler 

aktörer är inblandande inom fotbollen. Peterson skriver att innan professionaliseringen så skedde allting 

inom fotbollskretsar, man hade kanske en agent som tidigare spelat i samma lag eller liknande men nu 

kommer det folk utifrån för att bara bli agenter. Fotbollen har enligt Peterson blivit en verksamhet i och 

med professionaliseringen. Allting har blivit så stort och allvarligt, förut ansågs idrotten som en lek men 

nu är det en verksamhet som handlar om pengar för väldigt många aktörer. Det har lett till att fler personer 

vill bli agenter och i och med att licensen har försvunnit så finns det massvis av personer som ser sin chans 

att tjäna pengar på fotbollsspelare genom att bli deras agenter. 

 Förut fanns all information dokumenterad och oftast så visste man vilken agent som till hörde vilken 

spelare men numera så är det flera personer som klivit fram och påstått att de representerar spelare men 

egentligen är de bara släkt med spelaren i fråga. A2 säger att han märkt den stora skillnaden och den 

skillnaden faktiskt har påverkat spelarna. Han säger att han sett flera duktiga spelare stannat av i sina 

karriärer då deras agenter inte vet vad dom håller på med. Han menar att de endast är ute efter pengar och 

att de inte ens har koll på vad som krävs för att vara agent. A1 är inne på samma spår och han berättar att 

det är bestämt att agentlicensen ska komma tillbaka i framtiden vilket kommer påverka fotbollen positivt. 

Agenterna berättar om sina roller när det kommer till övergångar. Det verkar som att alla tre agenterna 

jobbar på samma sätt när det kommer till att sälja sina spelare. Agenternas uppgift är att kolla hur 

marknaden ser ut, vilka klubbar som är intresserade, vilken lön som erbjuds och vilken roll spelaren skulle 

få i klubben. När spelaren vill lämna så pratar agenterna med en klubbrepresentant i vissa klubbar som 

spelaren kan tänka sig spela i. Då brukar agenterna diskutera lön, ”roll” i laget och kontraktslängd. Utifrån 

det så tar agenten och spelaren ett beslut över hur de ska göra. Så agaternas uppgift vid övergångar blir att 
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komma i kontakt med en klubbrepresentant och diskutera möjligheter som sedan agenten berättar för sin 

klient och sedan väljer spelaren hur han vill göra.  
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på hur agenterna jobbar och hur agentverksamheten ser ut. Studien 

bygger på tre perspektiv som redan har nämnts, där huvudfokusen ligger på att ta reda på vad spelarna 

själva tycker om sina agenter och hur stort inflytande dessa agenter borde ha på deras karriärer. 

Intervjuerna som gjordes var öppna och deltagarna gav väldigt utvecklande svar. Precis som Bryman 

(2011) skriver så är det bra att ställa frågor där man kan få hur långa och breda svar som helst. Ibland kan 

man ställa frågor som tvingar deltagaren att välja riktning och då blir svaren oftast korta. Ställer man 

istället frågor som är öppna så väljer deltagaren själv hur mycket han ska öppna upp sig och då blir 

resultatet oftast bättre. Precis så var fallet i denna studie och intervjuerna lade en stor grund för studien 

och dess resultat.  

Syftet handlade om agenterna och hur de jobbar med sina klienter. Men det var också viktigt att ta reda på 

agenterna och deras inflytande på fotbollen men eftersom resultatet hade blivit missvisade om man bara 

undersökte agenternas egna perspektiv så blev inriktningen på spelarnas uppfattning istället. I intervjuerna 

fick spelarna frågor som handlade om hur deras situation såg ut med sina agenter idag men också hur de 

skulle vilja att relationen såg ut. Spelarna var öppna med hur deras agenter jobbar och det var också väldigt 

ärliga när det kom till hur de själva vill att agenter ska vara och hur stort inflytande dom ska ha. Både 

spelarna och agenterna var öppna med hur deras avtal såg ut och precis som Papaloukas (2007) skriver så 

får ett avtal mellan spelare och agent maximalt vara två år, detta enligt FIFAs stadgar. Att samtliga 

spelarna hade ett kontrakt med sina agenter som såg ut på detta sätt visar att agenterna trots allt följer de 

regler som FIFA suttit upp trots att agenterna får medial uppmärksamhet för att de oftast bryter mot just 

dessa regler. Detta visar att även om agenterna har inflytande på fotbollen och hur verksamheten ser ut så 

finns det ändå lagar som påverkar agenternas arbete. Samtliga tre agenter som intervjuades i denna studie 

var noggranna med att de följde alla regler och lagar kring kontrakt och ersättning.  

Papaloukas (2007) skriver även att FIFA har en begränsning på vad agenterna ska tjäna på sina klienter 

och att denna summan varierar mellan 2-10% och att detta ska dokumenteras för att sedan skickas in till 

FIFA så det ser hur kontraktet ser ut. Samtliga tre agenter var öppna med vilken ersättning de har och hur 

avtalet med sina spelare ser ut. Eftersom summan är bestämd så visar det även på denna punkt att agenterna 

inte kan påverka hur mycket som helst, utan det finns regler som dessa agenter måste följa. Eftersom syftet 

handlade om att ta reda på hur agenterna jobbar med sina klienter, så var det viktigt att ta reda på hur 

mycket agenterna är med och påverkar när det kommer till spelarnas karriärer. Då kan man tydligt se att 

det finns en ram som agenterna måste hålla sig inom när det kommer till det ekonomiska. En agent kan 

alltså inte kräva hur mycket pengar som helst av sin spelare då det bryter mot kontraktet och eftersom 

detta kontrakt är dokumenterat av FIFA så kan agenterna inte undgå detta då de hade betytt att de bryter 

mot reglerna.  
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Det intressanta med denna studie är att samtliga tre agenter är licensierade av FIFA och att de blivit 

inskolade med de regler som FIFA suttit upp. Kelly och Chatziefstathiou (2018) skriver om agenter som 

bryter mot dessa regler trots att de blivit tillsagda av FIFA att följa dessa och att det kan få stora 

konsekvenser om man inte gör det. Till exempel så kan man få licensen fråntagen och i värsta fall andra 

straff som böter och fängelse. A1 berättar detta: 

’’Det är viktigt att följa reglerna FIFA suttit upp, jag själv har aldrig brutit mot dom men jag har stött på agenter som haft 

egna regler, det enda jag kan berätta är att dessa filurer inte är agenter i dagsläget. Däremot så finns det massvis med 

agenter som följer reglerna och respekterar FIFA, majoriteten av oss agenter sköter sig’’ 

 

 Studien visar upp tre agenter som följer dessa regler och lagar men de tidigare studierna som finns visar 

att det finns agenter som inte gör det. Alltså kan det bara vara en tillfällighet att just dessa agenter som 

valdes ut i denna studie följer reglerna som FIFA använder sig av. Hade man utökat antalet deltagare från 

tre agenter till sex så kanske det hade funnits tre agenter som inte följde dessa regler. Därför blir det svårt 

att göra en generalisering där man säger att agenterna följer reglerna när det tydligt finns studier som 

bevisar motsatsen. I Kelly och Chatziefstathious studie namnger de agenter som har en annan typ av 

ersättning än den som FIFA suttit en regel kring. Jorge Mendes är en agent som nästan fick hälften av 

övergångssumman vid en specifik övergång och han tjänade mer än 40 miljoner koronor till sig själv. 

Däremot visar studien att det finns fler agenter som följer de regler som finns än agenter som inte följer 

de regler som finns. Detta utifrån vad agenterna själva berättat under intervjuerna. 

 

6.1.1 Professionaliseringsteorin  

Spelarna och sportcheferna som intervjuats var samtliga tydliga med att agenterna behövs inom fotbollen. 

Sportcheferna menade på att deras samarbete med agenter var viktigt för att kunna slutföra olika 

övergångar och de trodde även att spelarna var i behov av agenter när det kommer till löneförhandlingar 

och rådgivning. Spelarna själva erkände de som sportcheferna trodde. Alla tre spelare förklarade att 

agenterna behövs i deras karriärer för att ge råd och tips kring olika beslut men att de framförallt behövs 

när det kommer till löneförhandlingar och kontraktsskrivande. Spelarna berättade att det är svårt att sitta 

och ’’skryta’’ om sig själv när det kommer till vilken typ av lön spelaren ska ha, då är det enklare att man 

har en person, i detta fall agenten, som diskuterar möjligheter med kontraktet. Det är enklare för en agent 

att representera sin klient än vad det är för spelaren att representera sig själv och argumentera kring varför 

han borde tjäna mer än han gör. Att agenterna behövs inom fotbollen kan kopplas till teorin som heter 

professionalisering. Peterson (2002) skriver att den teorin handlar om att fotbollen blivit mer allvarlig 

sedan amatörregeln avskaffades i Sverige år 1967. Med mer allvarlig menar Peterson att folk tjänar pengar 
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på fotbollen och att fotbollen har blivit ett heltidsyrke för väldigt många. När fotbollen har blivit så pass 

stor som den blivit så behövs dessa agenter för att bli en typ av mellanhand för samarbetet mellan spelare 

och klubbar/klubbrepresentanter.  

Kelly och Chatziefstathiou (2018) skriver att det inte var förens på 1970-talet fotbollsspelare vände sig till 

folk ’’utanför spelet’’. Med det menar dom att spelarna började att använda sig av agenter för att få tips 

och rådgivning kring sina karriärer. Detta stämmer bra överens med det Peterson (2002) skriver att 

fotbollen blivit mer professionell och denna studie visar tydligt på att agenterna har blivit mer involverade 

inom fotbollen sedan professionaliseringen. Förut hade man inte agenter på samma sätt och man får oftast 

råd av lagkamrater eller tränare men sedan 1970 och framåt så har agenter behövts för att hjälps spelarna 

med sina beslut. Detta visar på att fotbollen har expanderat och blivit större. Det är numera ett yrke som 

folk lever på, inte bara spelare utan även tränare, agenter och sportchefer. Precis som denna studie visar 

så behövs sportcheferna, agenterna och spelarna. Det är ingen roll som kan strykas, alla tjänster behövs 

eftersom alla gör olika syften. Därför har agenterna en påverkan på fotbollen eftersom de anses vara lika 

viktiga aktörer som spelare och klubbrepresentanter. Sen innebär inte det att agenterna får göra vad de 

vill, de ska trots allt respektera spelarens beslut och tankar.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Det finns många styrkor och svagheter med denna studie. Svagheterna och styrkorna grundas ur samma 

punkt, till exempel så skulle en svaghet kunna vara att endast tre personer ur varje perspektiv intervjuades. 

Det leder till att det är svårt att generalisera då det endast är tre personer och antalet borde vara större för 

att kunna göra slutsatser. Det är också en styrka då antalet kanske var lågt men eftersom deltagarna svarade 

så lika så ökar trovärdigheten med studien. Men det innebär inte att man kan göra en generalisering utifrån 

vad dessa personer har sagt, detta då det hade behövts mer än bara tre personer för att kunna göra en sådan 

slutsats. När svaren däremot är lika så blir resultaten användbart trots att antalet deltagare är lågt. Det som 

påverkar studien trovärdighet och styrkor är att samtliga tre grupper är eniga om hur agentverksamheten 

ser ut i fotbollen. Det hade varit svårt att hävda olika resultat om samtliga grupper hade olika uppfattningar 

om agenterna. Nu är spelarna, sportcheferna och agenterna själva inne på samma spår om hur det ser ut 

inom agentverksamheten vilket bidrar med trovärdighet till studien.  

Hassmén & Hassmén (2008) att kvalitativa metoder är bäst när man vill få djupare förståelse av någonting. 

I detta fall så handlade det om att gå på djupet inom fotbollen för att se hur agentverksamheten fungerade. 

Metoden som användes var intervjuer, samtliga intervjuer blev väldigt användbara och resultaten som 

samlades in var väldigt givande. Intervjuerna som gjordes behövdes för att samla in olika perspektiv och 

åsikter kring hur agentverksamheten ser ut och hur den borde se ut enligt deras egna åsikter.  



 30 

Tolkningen av resultaten skedde efter transkriberingen. Hassmén & Hassmén (2008) var tydliga med att 

man ska skriva ned allt som sägs under inte4vjuerna eller transkriberingen för att presentera korrekt 

resultat istället för att dra egna slutsatser. Efter transkriberingen så delades all insamlad data upp i tre 

grupper. Spelarnas svar jämfördes med varandra, likaså agenterna och sportcheferna. När sedan tolkningar hade 

gjorts i varje grupp så ställdes grupperna emot varandra för att se om det fanns likheter trots att det handlade om 

olika perspektiv.  

Syftet med studien var att undersöka hur agenterna jobbar, även hur själva verksamheten ser ut. 

Huvudfokus låg på att ta reda på detta ur spelarnas synvinkel. Detta då spelarna är de som har mest att 

göra med agenterna. Hade studien endast fokuserat ur agenternas perspektiv så hade resultatet inte blivit 

så användbart för att de hade blivit missvisande att endast presentera en synvinkel. Då skulle man däremot 

kunnat gjort en agentstudie istället, nu undersöktes sportchefer, agenter och spelare för att kunna se om 

det fanns olika uppfattningar om hur agenterna jobbar. Eftersom alla tre grupper svarade lika så blev 

resultatet väldigt användbar och reliabelt då samtliga var överens med hur agentverksamheten ser ut.  

Det som skulle kunna göra studien ännu bättre hade varit om man intervjuade fler personer för att få in 

fler olika perspektiv för att se om det fanns några olikheter. Nu när alla svar var lika så blev resultatet 

generaliserbart. Det som skulle kunna göras bättre hade varit om man fortsatte att intervjua personer tills 

man hittade olikheter, detta då det finns studier som bevisar att det finns agenter som använder olagliga 

metoder och syftet med studien var att ta reda på hur agenterna jobbar och hur själva agentverksamheten 

fungerar. Till exempel Kelly och Chatziefstathiou (2018). Eftersom det tydligt finns bevis på att det finns 

agenter som använder sig av olagliga metoder så blir det svårt att hävda något annat i studien bara för att 

de tre agenterna som intervjuades i denna studie inte använder sig av olagliga metoder. Hade studien blivit 

utvecklad i framtiden så hade stort fokus legat på att hitta fler perspektiv på dessa agenter för att verkligen 

kunna ge en korrekt bild av hur agentverksamheten ser ut. 

 

6.3 Fortsatt forskning 

Om man skulle fortsätta att undersöka agentverksamheten så skulle man kunna göra en studie ur FIFAs 

perspektiv där man till exempel undersöker varför FIFA valde att ta bort agentlicensen och varför den i 

framtiden ska komma tillbaka. Det hade varit intressant att veta anledningarna till varför FIFA valde att 

ta bort denna licens och hur det verkligen påverkade fotbollen. Det skulle vara ännu intressantare att se 

varför de tillslut valde att ta tillbaka licensen, vilket de ska göra i framtiden. Är det deras egna beslut eller 

är det agenter som ligger bakom att licensen ska återinföras? Detta är frågor som man skulle kunna besvara 

om man ska göra en studie om agentverksamheten.  
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Bilaga 1. Informationsbrev intervju 

 

 

 

 

Förfrågan om att delta i en studie om fotbollsagenter och deras påverkan på fotbollen. 

 

Syftet med studien är att ta reda på hur agenterna jobbar och hur stort inflytande fotbollsagenter har på 

fotbollen. Studien kommer granska fotbollsagenternas jobb och hur dem går tillväga när de rekryterar sina 

klienter och hur dom säljer sina spelare till olika klubbar. Studien kommer att ha tre perspektiv och 

kommer att fokusera på samspelet mellan fotbollsagenter, fotbollsspelare och sportchefer. Studien 

kommer att bygga på nio olika intervjuer där en kvalitativ metod har valts. Tre spelare, tre agenter och tre 

sportchefer kommer att utgöra studiens resultat. Studien är ett examensarbete och är det sista projektet till 

examineringen som idrottscoach.  

 

Intervjun kommer att variera i tid men det kommer att ta minst 20 minuter. Intervjun kommer att handla 

om agenternas inflytande på fotbollen. Intervjun kommer att vara uppbyggd på olika sätt beroende på om 

du är spelare, agent eller sportchef men samtliga intervjuer kommer ha en grund som handlar om relationen 

till agenter och hur mycket agenter har att säga till om när det kommer till potentiella övergångar och 

kontraktsskrivande. Intervjuerna kommer att äga rum april 2018 och kommer att ske på olika sätt, främst 

via telefon och Skype. DU bestämmer när intervjun kommer att äga rum, intervjun kommer att spelas in 

för att sedan analyserar via text på en dator.  
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Informationen som du delar med dig av kommer endast att användas i forskningssyfte och ditt deltagande 

är anonymt. Ditt namn kommer aldrig att framgå i studien. Ingen obehörig kommer att ta del av dina svar. 

Du kommer att få en kopia av studien när studien är slutförd. Ditt deltagande är helt frivilligt och du har 

rätt till att när som helst avbryta ditt deltagande i denna studie.  

 

Med detta sagt undrar jag om du vill delta i min studie? Du kan nå mig på mitt nummer 070-0225856 eller 

på denna mail (Danne_fff@hotmail.com). Meddela ditt besked så snabbt du kan så att jag kan starta med 

intervjuerna omgående eller aktivt söka efter nya deltagare. Tack på förhand! 

 

 

 

 

 

Har du frågor kring studien så finns kontaktuppgifter till mig och min handledare nedanför. 

 

Daniel Johansson Strömberg                                   Peter Carlman 

Blivande idrottscoach, juni2018                             Universitetslektor  

Danne_fff@hotmail.com                                       Peter.Carlman@kau.se 

0700225856                                                             0730520268 
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Bilaga 2 intervjuguide 

1.Spelare 

Grundläggande frågor 

1.Berätta lite om din bakgrund?(ålder, familj, intressen) 

2.Vilket är ditt favoritlag-idol inom fotbollen? 

3.Vad fick dig att börja spela fotboll? 

4.Vad är bäst med att vara fotbollsspelare? 

5.Hur länge har du varit aktiv i ditt yrke? 

 

Frågor som berör syftet 

1.Har du någon agent? – Hur fick du kontakt med denna agent? 

2.Hur såg första kontraktet ut?(med agenten och med klubben) 

3.Hur ser din relation ut med din agent? 

4.Hur stor påverkan har agenten på dina yrkesmässiga beslut?(nytt kontrakt, byta klubb) 

5.Vad har du för krav på din agent? 

6.Hur tycker du att en agent ska vara som person? 

7.Hur stort inflytande borde en agent ha inom fotbollen?(i beslutstagandet) 

8.Hur ser löneförhandlingarna ut när du skriver kontrakt?(hur kommer ni överens, hur mycket har agenten att säga 

till om, hur mycket har du att säga till om) 

9. Hade du klarat dig utan en agent? 

10. Har du märkt någon skillnad sedan agentlicensen avskaffades? (fler som hör av sig för att rekrytera)  
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2.Sportchef 

Grundläggande frågor 

1.Berätta lite om din bakgrund?(ålder, familj, intressen) 

2.Vilket är din favoritlag?-idol inom fotbollen? 

3.Vad fick dig att bli sportchef? 

4.Vad är det bästa med att vara sportchef? 

5.Hur länge har du varit aktiv i ditt yrke? 

 

Frågor som berör syftet 

1.Har du någon specifik relation till agenter? 

2.Hur ser ditt samarbete ut med olika agenter? 

3.När du vill värva en spelare, hur går du tillväga? 

4.Brukar agenterna kontakta dig när de vill sälja sin klient?- Eller kontaktar du agenten för att se vilka spelare som 

är tillgängliga? 

5.När du skriver kontrakt med spelare, hur mycket har agenten att säga till om?(ekonomisk fråga)  

6. Om ni skulle hamna i ett dåligt läge rent ekonomiskt hur ser erat samarbete ut då med agenten?(för att snabbt 

sälja spelaren för att få in pengar) 

7. Tror du att ni hade kunnat jobba utan att samarbeta med agenter?(eller behövs dessa agenter för att kunna sälja 

och värva spelare) 

8. Har du märkt något skillnad sedan agentlicensen avskaffades? (vilka skillnader, hur har det påverkat ditt arbete) 
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3.Agenter 

Grundläggande frågor 

1.Berätta lite om din bakgrund?(ålder, familj, intressen) 

2.Vilket är din favoritlag?-idol inom fotbollen? 

3.Vad fick dig att bli agent? 

4.Vad är det bästa med att vara agent? 

5.Hur länge har du varit aktiv i ditt yrke? 

 

 

 

Frågor som berör syftet 

 

1.Hur rekryterar du dina spelare?- Hur får du en spelare att välja just dig? 

2.Hur kan ett kontrakt mellan dig och spelare se ut? 

3.När en klient till dig är i löneförhandlingar med en klubb, hur mycket kan du påverka utgången?(ekonomisk fråga) 

4.Hur stor chans är det att en spelare lämnar dig för en annan agent?-Hur ser man till att en klient väljer att stanna 

hos dig som agent? 

5.Vad är din roll i en potentiell övergång?-Vad är dina uppgifter och hur går du tillväga när en klient säger till dig 

att han vill byta klubb? 

6.Hur ser din kontakt ut med sportchefer?-Vad har ni för relation? 

7. Om en klubb hamnar i ett kritiskt läge rent ekonomiskt, ökar era arbetsuppgifter då för att snabbt få spelaren såld? 

(vem ser till att spelaren säljs, hur ser kontakten ut när övergången måste ske snabbt)  

8. Har du som agent märkt någon skillnad sedan agentlicensen avskaffades? ( är det fler oseriösa agenter, är det 

hårdare konkurrens nu när fler blivit agenter)  

9. Skulle fotbollen fungera utan agenter som dig? (hur skulle fotbollen då se ut, skulle övergångar och 

kontraktsskrivande att fungera på samma sätt).  


