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Abstract:  

The purpose of this thesis is to clarify what a football agent does in Sweden and describe how 

legitimacy is created in an industry that is associated with crime and a lack of transparency. 

Qualitative interviews have been used to answer the two main issues that follows: What do 

football agents do in Sweden and what services do they offer football players and football 

clubs? And how do football agents construct legitimacy in an industry with a bad reputation? 

The respondents were picked from three different professions: three footballers, three football 

agents and three sports directors. The result shows that football agents in Sweden mainly 

worked with contracts negotiation, professional contact creation, scouting and giving career 

advice. Some agents even offered their players the opportunity for extra training sessions, 

match analysis and rehabilitation. The result also shows that some agents in Sweden uses 

work methods that could be considered unethical, for example giving bribes to players. When 

it came to how agents constructed legitimacy, it was mainly about creating a trust between 

themselves and other actors in Swedish football. This was done mostly through gaining 

external approval from other actors in football. In addition, it was about following the 

regulations that exist and staying away from anything that can be associated with the shadier 

side of the football agent industry. 

Sammanfattning: Syftet med det här arbetet är att tydliggöra vad svenska fotbollsagenter 

gör samt redogöra hur legitimitet skapas i en bransch som kantas av kriminalitet och 

bristfällig transparens. Kvalitativa intervjuer har använts för att besvara de två 

forskningsfrågorna som lyder: Vad gör fotbollsagenter i Sverige och vad erbjuder de 

fotbollsspelare och fotbollsklubbar för tjänster? Samt, hur konstruerar fotbollsagenter 

legitimitet i en bransch med dåligt rykte? Respondenterna till studien är tagna från tre olika 

yrkesgrupper: tre fotbollsspelare, tre fotbollsagenter och tre sportchefer. Resultatet visar att 

fotbollsagenter i Sverige primärt jobbar med kontraktsförhandlingar, kontaktskapande, 

scouting och karriärrådgivning. Några agenter erbjöd även spelare möjligheten till extra 

träningspass, matchanalys och rehab. Utöver detta framkom det att det förekommer agenter i 

Sverige som arbetar med oetiska arbetsmetoder som exempelvis att muta spelare. När det 

kom till hur agenter konstruerar legitimitet handlar det huvudsakligen om att skapa tillit från 

andra aktörer i fotbollssverige. Detta görs främst genom att få externa godkännanden från 

andra aktörer inom fotbollen. Utöver detta handlade det om att följa den reglering som finns 

och hålla sig borta från allt som kan associeras med den mörkare sidan av agentbranschen.  
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Förkortningar och förklaring: 

FIFA - Fédération Internationale de Football Association. Det är det internationella 

fotbollsförbundet.   

SvFF- Svenska fotbollsförbundet. 

Allsvenskan - Sveriges högsta division i fotboll för herrar. 

Superettan - Sveriges näst högsta division i fotboll för herrar.  

Fotbollsagent - En person som mot betalning introducerar en spelare till en klubb med 

avsikten att förhandla eller omförhandla ett anställningskontrakt för spelaren.  
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1. Inledning 
I det här avsnittet introduceras den svenska idrottsrörelsen. Begreppen kommersialiseringens och 

professionaliseringens innebörd presenteras och hur de påverkat fotbollen samt influerat agentbranschen. 

Vidare följer en problematisering av agentbranschen med omdiskuterade exempel från tidigare forskning och 

andra källor. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och frågeställningar samt dess avgränsningar.  

1.1 Den svenska idrottsrörelsens kommersialisering - fotbollsagentens 

intåg  

 

Idrotten är Sveriges största folkrörelse med över 3,1 miljoner medlemmar, cirka 650 000 

ideella ledare och runt 20 000 föreningar (Riksidrottsförbundet 2018-03-14). Idrottsrörelsen i 

Sverige fick sitt stora genombrott under de första decennierna av 1900-talet i takt med att 

riksidrottsförbundet bildades 1903 samt att Sverige arrangerade de Olympiska spelen 1912. 

Ända fram till 1967 präglades den svenska idrottsrörelsen av en amatöristisk ideologi baserat 

på en internationell amatörregel som förbjöd professionellt och kommersiellt idrottsutövande. 

Idrott skulle inte vara ett yrke eller arbete och av den anledningen förbjöds icke-amatörer från 

tävlingarna, exempelvis var olympiska spelen endast för amatörer. (Sund 2004, s. 259)  

Även om amatörreglerna stod sig starka uppstod tidigt en diskussion om dess innehåll och 

lämplighet. De ifrågasattes redan på 1920-talet och frågan om professionell fotboll i Sverige 

debatterades. Ju mer satsning det blev på idrotten, desto mer tenderade amatörbestämmelsen 

att stå i vägen för fortsatt utveckling av idrotten. År 1967 avskaffades denna reglering och 

därmed gick den gamla folkrörelseorganisationen mot en helt ny era. Detta öppnade upp för 

professionalisering och kommersialisering av idrotten. (Sund 2004, s. 259) 

Kommersialisering handlar om att göra idrott till ett föremål för vinstdrivande 

affärsverksamhet. Det var först på 90-talet som kommersialiseringen fördjupats i en ny fas 

där idrotten allt mer vävts in i underhållningsindustrin. Detta innebär att idrotten började 

säljas även utanför arenan. Matchtröjor, halsdukar och verktyg för att bara nämna några 

produkter av idrottsföreningars försäljning. (Sund 2004, s. 261) Den allra viktigaste faktorn 

för kommersialiseringen har emellertid blivit massmediernas idrottsbevakning, främst tv-

mediet. Den tekniska utvecklingen som givit upphov till – pay per view, interaktiv 
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kommunikation och bredbandsteknik – har alltså varit av de mest bidragande faktorerna för 

att idrott på elitnivå genomgått en mycket drastisk expansion. (Peterson 2004, ss. 20-31). 

En av sporterna som kommersialiserats allra mest är fotbollen. Dagens fotbollsföreningar 

drivs numera som företag och genererar väldigt stora intäkter. (Dubal 2010, s. 125 f.) 

Världens 20 rikaste fotbollsklubbar omsatte under säsongen 2014/2015 hela 6,6 miljarder 

euro tillsammans (Liu et al. 2016, s. 2). Även den globala övergångsmarknaden för spelare 

har uppnått häpnadsväckande siffror. Ett exempel är Neymar Jr´s övergång från spanska FC 

Barcelona till franska Paris Saint Germain under sommaren 2017 för rekordsumman på 220 

miljoner euro (Matesanz 2018, s. 2). Fotbollsbranschen genererar så pass stora summor att 

sporten har blivit viktig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett framgångsrikt fotbollslag 

eller arrangerandet av ett stort mästerskap i fotboll kan vara av stor betydelse för ett land eller 

en stads ekonomi. Främst för turismen det lockar till området men även skapandet av nya 

jobbmöjligheter. (Coakley & Pike 2014, s. 372 ff.)  

The sporting pound is very important to the economic health of the nation. More people are using their 

wages to go and watch matches, buy sports clothing or splash out on the latest sports equipment. More 

importantly, new jobs are being created and sports clubs are benefiting from increase(s) in 

subscriptions. (Coakley & Pike 2014, s. 372 ff.)    

Kommersialisering går hand i hand med professionalisering. Professionaliseringsprocessen 

intensifierades 1967 och blev en enorm och långtgående omvandlingsprocess som fortsätter 

än idag. Inom idrottsvärlden används termen professionell för att karaktärisera en person som 

har idrott som yrke, jämfört med en amatör som har idrotten som fritidssysselsättning. 

Termen professionalisering används dock för att beteckna en process där en idrottsgren, 

klubb eller individ blir alltmer professionell, det vill säga mer yrkesinriktad i form av ökad 

kunskap och kompetens. (Sund 2004, s. 261) För att fotbollen i sin helhet skall kunna ses som 

elitfotboll krävs även en professionell verksamhet, professionella tränare, ledare, domare och 

övriga aktörer och personal som är kopplade till fotbollen. (Andersson & Fathers 2017, s. 8) 

I och med fotbollens kommersialisering och professionalisering skapades nya behov och 

därmed möjlighet för nya aktörer att ta plats i den enorma fotbollsbranschen. En av dessa var 

den moderna fotbollsagenten. (Friman 2018, s. 3) En fotbollsagent, eller förmedlare som de 

benämns av det svenska fotbollsförbundet, är en person som biträder en fotbollsspelare eller 

förening vid förhandling om anställningsavtal, samt introducerar fotbollsspelare eller 

förening för motpart i syfte att initiera en spelarövergång (Fogis 2019-05-06). Numera har det 
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i princip blivit ett måste för professionella fotbollsspelarna att använda sig av en fotbollsagent 

om de vill maximera sina karriärmöjligheter. Deras profession har blivit eftertraktad på 

marknaden, främst på grund av deras kontaktnät och kompetens i kontraktsförhandlingar. 

(Strömberg 2018, s. 19 f.)  

1.2 Fotbollsagenter - ett omdiskuterat yrke 

 

Fotbollsagenternas inflytande har dock varit långt ifrån problemfritt. Mycket kritik på 

framförallt senare tid har riktats mot fotbollsagenter då deras bransch ofta kopplas ofta ihop 

med korruption och brist på transparens. (Andersson & Fathers 2017, s. 13 f.) Fotbollsagenter 

anklagas ofta för att vara oetiska och prioritera sina egna intressen framför sina spelares. Då 

fotbollsagenter kan agera förmedlare för både spelare och förening samtidigt, kan det uppstå 

frågor om intressekonflikter för agenten. Vidare kritik mot fotbollsagenter menar att de kan 

utnyttja den kontroll de har över en spelare för egen ekonomisk vinning. Ett beslut som en 

fotbollsagent tar för sin egen vinning kan alltså påverka en ung talangs karriär negativt, då 

möjligtvis ett annat beslut hade varit bättre för spelaren men sämre för agenten ekonomiskt. 

(Poli & Rossi 2012, s. 4) Detta har lett till att man som klubb ser ett behov av att skydda sina 

unga spelare mot fotbollsagenter. Den engelska storklubben Chelsea FC har tagit seriösa 

åtgärder i detta ämne. De har nämligen börjar utbilda sina spelare om just agenter. Chelsea 

förbjuder fotbollsagenter från att närvara vid de flesta matcherna deras akademilag spelar. Ett 

liknande exempel kan man se hos Chelseas rival Manchester United. De uppmanar sina 

spelare att inte skapa konton på sociala medier då dessa plattformar används frekvent av 

agenter som vill ta kontakt med unga talanger. (Poli & Rossi 2012, s. 63) 

Agentbranschens rykte är inte det bästa, framförallt tack vare media där den största delen av 

fotbollsagenternas mediala uppmärksamhet handlar om konflikter och bedrägeri mot spelare 

eller klubbar. Ett exempel på ett sådant fall är om den tidigare advokaten ”MK”. Han har 

anklagats av flera klienter för att på ett oetiskt sätt utnyttja sin profession och det 

kunskapsövertag han besitter i förhållande till spelaren. En av hans klienter var den f.d. 

professionella fotbollsspelaren Sharbel Touma. Touma påstod att MK försökte få honom att 

signera ett kontrakt med den tyska klubben Borussia Mönchengladbach utan att berätta för 

Touma om den sign-on bonus som Mönchengladbach erbjudit honom. Touma menar att hans 

agent undanhöll detta i syfte att själv kunna tillägna sig bonusen. (Friman 2018, s. 21) 
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Tillfället då agentbranschen förmodligen fick allra störst medial uppmärksamhet i Sverige var 

när Tv4-programmet Kalla Fakta i samarbete med Fotbollskanalen granskade svensk fotboll 

och personer inom ett hemligt agentnätverk som i smyg försökte styra den svenska 

marknaden. I programmet beskrevs det hur nätverket försöker tjäna pengar genom hot och 

matchfixning. Polisen vittnade även om hur aktörer i Sverige med hjälp av lyxprylar och 

pengar försöker locka till sig spelare för att skaffa sig konkurrensfördelar. Programmet lyfter 

fram hur en man som jobbade för agentbolaget Nordicon Sport Management ska ha erbjudit 

AIK:s målvakt en stor summa pengar i ett försöka att rigga en match mellan AIK och IFK 

Göteborg. Nordicon Sport Management drevs då av en vän till Zlatan Ibrahimovic, Nochi 

Hamasor. Hamasor visade sig vara involverad i landslagsspelaren Alexander Isaks 

hemlighetsfulla och kontroversiella affär till Borussia Dortmund. En affär som blivit 

omdiskuterad på grund av oklarheter kring spelarens övergångssumma och den stora 

procentuella utdelningen till agenten. Han ska ha haft ett nätverk bestående av flera personer 

med goda kontakter inom fotbollsmarknaden som verkar i det dolda och håller låg profil. 

(Fotbollskanalen 2019-05-06)  

Som det framgår ovan är publiciteten fotbollsagenter får väldigt ofta negativ då det råder 

mycket oklarheter och i vissa fall även kriminalitet inom branschen. De flesta 

nyhetsmedierna och tidigare forskning understryker just hur fotbollsagenter förstör sporten, 

om hur giriga de är och hur agenter bokstavligen stjäl pengar från fotbollen. Ofta är det även 

oklart var pengarna kommer ifrån, hur mycket det rör sig om och vad agenterna gör för att 

förtjäna dem. (Andersson & Fathers 2017, s. 13).   

Enligt en undersökning med klubbarnas ekonomichefer i Premier League, Championship och 

skotska ligan påstod 78% av de att fotbollsagenter började få för stort inflytande i sporten. 

Samtidigt erkände de att fotbollsagenter var nödvändiga. De beskrevs därför som ”necessary 

evil”. (Rossi & Tessari 2014, s. 14) Deephouse & Suchman (2008, s. 3) beskriver hur 

legitimitet inom organisationsteori syftar till graden av kulturellt stöd en organisation får av 

sin omgivning. Att fotbollsagenter ses som ett ”necessary evil” kan vara ett tecken på deras 

grad av legitimitet. En analys av hur agenter konstruerar sin legitimitet i fotbollsvärlden är 

något som inte gjorts. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här studien är att konkretisera vad svenska fotbollsagenter gör samt 

undersöka hur legitimitet skapas i en bransch som kantas av kriminalitet och bristfällig 

transparens.  

 

De forskningsbara frågeställningarna som kommer att användas för att besvara det ovan 

givna syftet är följande:  

 

●  Vad gör fotbollsagenter i Sverige och vad erbjuder de fotbollsspelare och 

fotbollsklubbar för tjänster? 

●    Hur konstruerar fotbollsagenter legitimitet i en bransch med dåligt rykte? 
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2. Teorier 
I det här avsnittet presenteras de teorier och begrepp som kommer att användas för att analysera den insamlade 

empirin. Avsnittet börjar med en kort introduktion av nyinstitutionell teori för att sedan kunna presentera 

legitimitetsbegreppet och dess betydelse inom organisationsteori. Vidare presenteras en modell som kallas 

“Categorization over time” som förklarar en profession eller produkts legitimeringsprocess. Slutligen förs ett 

resonemang kring hur fotbollsagenters personliga legitimitet är kopplat till organisationens legitimitet.   

2.1 Nyinstitutionell teori 

 

Den nyinstitutionella teorin inom organisationsteori har som grundpelare att legitimitet är 

nyckeln till en organisations överlevnad, inte effektivitet (Meyer & Rowan 1977, s. 340).  

Denna teori menar även att organisationer inte handlar utifrån rationella beslut, utan de 

handlar utifrån vad som är passande för stunden. Den tidiga institutionella teorin har 

kritiserats för att vara för abstrakt samt utdragen. Det var en av anledningarna till att teorin 

vidareutvecklades till den nyinstitutionella som kunde besvara de frågor som den tidigare inte 

kunde ge bra svar på. (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2012, s. 281 f.)   

Nyinstitutionella teorin grundar sig i Meyer och Rowans artikel ”Institutionalized 

Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony”. I denna artikel vände sig 

författarna emot tidigare teoretiker som hävdade att rationella formella strukturer är de mest 

effektivaste sätten att samordna och kontrollera olika aktiviteter. De resonerade istället kring 

att organisering snarare handlar om att kunna anpassa sig till institutionaliserade regler. 

(Meyer & Rowan 1977, s. 341) Legitimitet är ett centralt begrepp som används inom 

nyinstitutionell teori och det kommer att kopplas till den här studien om agentbranschen.  

2.2 Legitimitet  

 

Legitimitetsbegreppet ifrågasätter de rationella formella strukturerna som de mest effektiva 

sätten för att skapa samordning och kontroll. Man menar att strukturerna primära funktion är 

att de skapar legitimitet hos organisationer. Det kan hända att dessa strukturer är mindre 

effektiva i sina handlingar men görs ändå på grund av att de har funnits där sedan en lång tid 

tillbaka. Detta fenomen brukar kallas för institutionaliserade myter. En myt beskrivs som en 

institutionaliserad formell struktur som skapar intrycket av att organisationer alltid är 

rationella och använder rationella värderingarna som argument för att förklara vad som görs. 
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Myter är nödvändiga för organisationer att följa. Detta eftersom att de annars riskerar att ses 

som nonchalanta och icke-legitima. Det vill man undvika då det är viktigt att organisationer 

uppfattas som legitima då deras överlevnad och framgångar hänger på det. (Eriksson-

Zetterquist, Kalling och Styhre 2012, s. 285) 

Institutionalisering är ett begrepp som beskrivs som en process där något blir kollektivt 

accepterat av ett fält och de organisationer som anammar den nya institutionen uppnår 

legitimitet. De stora problemen med legitimitetsbegreppet enligt artikeln är dels att det är 

väldigt svårt att mäta legitimitet samt att det ofta bakas ihop med begrepp som status och 

rykte. (Washington & Patterson 2011, s. 5 f.)  

Deephouse & Suchman (2008, s. 3) återberättar Meyer och Scotts djupare definition av 

legitimitetsbegreppet. De beskriver hur legitimitet inom organisationsteori syftar till graden 

av kulturellt stöd för en organisation. En organisation som får fullt stöd från sin institutionella 

omgivning kan inte bli ifrågasatt. Allt den gör är så pass bra att inga andra alternativ kommer 

på tal så alla dess mål, medel och kontrollsystem är specificerade, nödvändiga och kompletta. 

Agentbranschen kan ses som en organisation som har legitimitet i den mån att den accepteras 

och används av sin omgivning men att den är långt ifrån att få full legitimitet då branschen är 

starkt ifrågasatt.   

Deephouse & Suchman (2008, s. 3) menar att organisationer ofta försöker öka sin legitimitet 

genom olika aktiviteter. Några av de vanligaste aktiviteterna är att donera ekonomiska 

resurser till välgörande organisationer eller få externa godkännande av andra. Galaskiewicz 

(1985, s. 296) menar att en annan strategi som organisationer kan använda sig av för att öka 

sin legitimitet är att identifiera vilka individer som har en legitim makt i det fält man verkar i. 

Det är individer som har ett högt anseende inom fältet, oftast på grund av hedervärda tidigare 

handlingar.  Dessa individer rekryteras för att på så sätt öka legitimiteten för organisationen.  

Legitimitetsbedömning börjar på individnivå. De kriterier som individer använder för att 

bedöma organisationers legitimitet kan variera stort från person till person. Om individens 

krav eller förhoppningar uppnås av organisationen, bedöms organisationen vara legitim vilket 

leder till en positiv inställning till organisationen från individens sida. Två av de vanligare 

kriterierna som används för att bedöma legitimitet är trovärdighet och pålitlighet. 

Pålitlighetsbegreppet är ofta starkt kopplat till organisationens strävan mot transparens. 

Trovärdighetsbegreppet utgår ofta från vad omgivningen tror är den underliggande 

motivationen för organisationens agerande. En organisations motivation kan bland annat 
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delas upp i externa och interna motivationer. Externt motiverade organisationer drivs 

exempelvis av finansiella framgångar medan de internt motiverade organisationer exempelvis 

prioriterar sociala värden över ekonomiska. (Jahn, Eichhorn & Brühl 2017, s. 4 f.) 

Trovärdighet och pålitlighet är begrepp som kommer att användas för att förklara vad aktörer 

inom fotbollsvärlden kollar på när de bedömer fotbollsagenternas legitimitet.  

Tillit är ett begrepp som kan användas som en indikator på en organisations legitimitet. Ju 

mer legitim en organisation anses vara desto större tillit känner individen till organisationen. 

Tillit från individens sida bygger på förväntan och tron på motpartens trovärdighet, integritet 

och uppfattad välvilja. Denna tillit kan styrkas av positivt upplevda möten mellan parterna. 

Att anses vara legitim av sin omgivning är vitalt för att vinna tillit. Tilliten är även kopplad 

till individens upplevda sårbarhet. En individ som är i en situation där den känner sig sårbar 

exempelvis genom brist på tidigare erfarenhet av situationen är mer benägna att lita på en 

aktör som uttalat jobbar för individens intressen. (Litchtlé et al. 2018, s. 56 f.) 

Man skulle kunna tänka sig att agenternas verksamhet är beroende av en viss grad av 

legitimitet. Fotbollsagenter som yrkesgrupp skulle kunna ses som en myt som har blivit 

accepterade i fotbollsvärlden och det har blivit normaliserat att använda sig av 

fotbollsagenter. För att bli accepterad av sin omgivning måste man vinna omgivningens tillit.  

Därför kommer legitimitet i den här studien ha extra fokus på hur agenter bygger tillit och 

uppnår acceptans. Detta görs bland annat med en analys av hur trovärdighets- och 

påliglithetsbegreppen påverkar agenters legitimitet. Studien kommer även analysera vilka 

åtgärder som agenter använder sig av för att öka sin egen legitimitet. 

2.3 Categorization over time 

 

I Tyllströms studie “Legitimacy for Sale – Constructing a Market for PR Consultancy” 

konstrueras en modell som heter “Categorization over Time”. Modellen beskriver 

legitimeringsprocessen av en ny produkt i ett marknadsperspektiv över tid. Produkt kan i vår 

studie tolkas som professionen fotbollsagent. Tyllström själv utgår från professionen PR-

konsult i sin studie (2013, s. 42). 
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 Figur 1 - Categorization over time (Tyllström 2013) 
 

”Categorization over time” framställer hur en produkt blir legitim i ett marknadsperspektiv 

över tid. Legitimeringsprocessen menar att vissa aktiviteter och mekanismer etablerar en 

produkts legitimitet och skyddar den från konstant omdefiniering och oklarhet. Dessa 

aktiviteter och mekanismer är att produkten måste vara minst tillfällig, det vill säga konstant 

under en viss period, produkten skall kunna handlas, och dess egenskaper måste stabiliseras 

och definieras för att uppvisa hållbarhet.  

Figuren är indelad tre faser: uppkommande, mognande och slutligen legitimerad. Dessa tre 

faser beskriver i vilket stadie produkten befinner sig i legitimeringsprocessen. En produkt 

genomgår alltså en process av olika definitioner och egenskaper (vita och gråa kuber och 

rätblock) i försök att omdefinieras, etableras och uppnå legitimitet. Den ökande opaciteten för 

varje kub anger graden av legitimering. Detta kan efterliknas i att den svarta tjocka kuben är 

den slutgiltiga graden och därmed uppnådd legitimitet. Tröskel 1 och 2 kan innebära 

regleringar och avgörande externa händelser som ökar opaciteten och tar produkten till nästa 

fas. (Tyllström 2013, s. 42) 
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Denna figur kommer i kapitel 6 analyseras utifrån den enskilda agentens perspektiv. Med det 

sagt kommer “Categorization over time” modifieras till en modell som beskriver 

fotbollsagentens legitimeringsprocess, och inte hur agentbranschens konstruerat sin 

legitimitet. Huvudanledningen till valet av detta perspektiv är att studiens teoretiska 

forskningsfråga fokuserar på hur agenter konstruerar legitimitet i en illegitim bransch, snarare 

än hur yrket (branschen) har uppnått- eller håller på att uppnå legitimitet. 

Som tidigare nämnt beskriver categorization over time ursprungligen en produkts 

legitimeringsprocess på marknaden över tid. På liknande sätt kan en agents 

legitimeringsprocess i fotbollsbranschen beskrivas. En agent genomgår likt en produkt olika 

faser där agentens egenskaper och definition etableras utifrån olika aktiviteter och 

mekanismer. Även inom agentbranschen stöter agenter på trösklar i form av reglering och 

externa händelser som är avgörande för att slutligen uppnå legitimitet. Modellen valdes 

därför att den kan användas i studien för att analysera den teoretiska forskningsfrågan. 

2.4 Organisationens legitimitet = agentens legitimitet   

 

När man talar om legitimitet inom organisationsteori har man oftast huvudfokus på 

organisationen och mindre fokus på individen. I avsnitt 4.1 avslöjas det dock att de flesta 

fotbollsagenterna i den svenska fotbollsvärlden arbetar ensamma. De driver oftast egna 

företag utan att ha några andra anställda. Under studiens gång blev det tydligt att 

fotbollsagenterna kan tolkas vara sina egna organisationer. Agenternas egna namn är det som 

visas utåt och agenten som person är det folk associerar med agenten, på så sätt blir de som 

symboler för hela sin verksamhet. Agenturens namn kommer sällan ens med som en bisats 

när det skrivs om en agent i media även på internationell nivå. Vilket är väldigt ovanligt i 

näringslivet där individer oftast kopplas till sitt företag. Inom fotbollen brukar man också 

koppla individer till sina klubbar eller förbund. Agenter är dock ett undantag då även agenter 

som jobbar för större bolag med flera agenter ändå tycks bedömas relativt individuellt. Den 

här studien har därför valt att analysera resultaten med utgångspunkten att agentens agerande 

och anseende är direkt kopplat organisationens legitimitet. 

 

 



 

 

11 

 

3. Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 

Utifrån studiens syfte som handlar om att undersöka agentverksamheten i svensk fotboll 

formulerades två mer konkreta och forskningsbara frågeställningar. Dessa frågeställningar i 

kombination med de teorier som valts att användas som analysverktyg i studien låg till grund 

i utformandet av intervjuguiderna. Intervjuformulären bestod av två huvudteman med 

specifika frågor som utformats efter respektive forskningsfråga. Intervjuerna formades med 

syfte att utföras som semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Respondenterna bestod av ett 

bekvämlighetsurval. Tre agenter, tre fotbollsspelare och tre sportchefer från svensk elitfotboll 

intervjuades. Varje intervju tog mellan 45 och 60 minuter. Intervjuerna var planerade att 

primärt utföras som personliga intervjuer med telefonintervjuer som ett sekundärt alternativ. 

Totalt blev det fem intervjuer i person och fyra telefonintervjuer. Samtliga intervjuer spelades 

in. De personliga intervjuerna spelades in med två olika mobiltelefoner som en 

säkerhetsåtgärd vid ett eventuellt tekniskt fel. Telefonintervjuerna spelades in med en 

mobiltelefon då den andra enheten användes för att tala med respondenten. Efter varje 

intervju transkriberades intervjuerna i sin helhet. Transkriberingarna bearbetades sedan för att 

hitta innehåll som kunde användas för att besvara studiens frågeställningar. Det blev totalt 

cirka 100 transkriberade sidor från de nio intervjuerna. Den insamlade datan sammanställdes 

och analyserades sedan med hjälp av legitimitetsbegreppet och modellen categorization over 

time. 

3.2 Kvalitativa intervjuer (semi-strukturerade) som 

datainsamlingsmetod 

Den empirin som samlats in till den här studien är baserat på kvalitativa intervjuer. I 

kvalitativa intervjuer ges tyngd till intervjupersonernas egna synsätt och uppfattningar. 

Intervjuaren ger respondenten chansen att röra sig i olika riktningar, detta eftersom det ger en 

bild av vad respondenten upplever är viktigt och relevant information. I det kvantitativa 

undersökningarna är man mer negativt inställd till att intervjupersonen ska röra sig åt en 

riktning som inte intervjuaren planerat. Kvantitativa studier kräver dessutom att man följer 

intervjuguiden strikt för att inte äventyra studiens reliabilitet och validitet till skillnad från 

kvalitativa studier där intervjuaren ges utrymme att i ganska hög utsträckning avvika från 

intervjuguiden för att exempelvis ställa en uppföljningsfråga till respondenternas svar. De 
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som använder sig av kvalitativa metoder letar ofta efter mer fylliga och detaljerade svar till 

skillnad från de som jobbar med kvantitativa metoder som hellre vill ha svar som lätt kan 

kodas och bearbetas. (Bryman & Bell 2013, s. 474)  

Utifrån den beskrivning av skillnaderna mellan kvalitativa intervjuer och kvantitativa 

intervjuer som angivits ovan menar vi att den kvalitativa intervjun är bättre lämpad för vår 

studie. Bland annat eftersom vi är ute efter att få fram våra respondenters egna uppfattningar 

och få deras syn på agentbranschen. Vi är som sagt inte ute efter några objektiva sanningar. 

En annan anledning till varför vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer är att studien 

har ett fenomenologiskt perspektiv. Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term 

som pekar på ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och 

beskriva världen som den upplevs av dem, enligt antagandet att verkligheten är vad 

människor uppfattar att den är. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 44) Vi vill alltså ge 

respondenterna utrymme att fritt berätta deras tankar om agentverksamheten, vad de tycker är 

relevant, för att på så sätt kunna upptäcka fenomen eller mönster som vi inte tänkt på när vi 

formade intervjuguiden.  

Valet av form av kvalitativ intervjun stod mellan den ostrukturerade intervjun och den 

semistrukturerade intervjun. Den ostrukturerade intervjun brukar bestå av att intervjuaren 

endast använder sig av lösa minnesanteckningar som hjälpmedel för att ta upp ett visst antal 

teman. Intervjuaren har en passiv roll där de endast rycker in när det sägs något som är värt 

en följdfråga. Den semistrukturerade intervjun utförs ofta med en intervjuguide med mer 

specifika frågor och teman. Trots det behöver inte frågorna ha en bestämd ordningsföljd och 

frågor kan tillkomma under intervjuns gång. Båda dessa typer av intervjuer beskrivs som 

flexibla. (Bryman & Bell 2013, s. 475 f.)  

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Båda dessa stilar som nämns i 

stycket ovan är väldigt flexibla och skulle säkerligen kunna användas med stor framgång för 

att besvara våra frågeställningar. Motiveringen till valet av semistrukturerade intervjuer över 

ostrukturerade intervjuer handlar mest om att vi är relativt oerfarna intervjuare och vill inte 

missa att ställa viktiga frågor.  

3.3 Användning av innehållsanalys  

Studien har utgått ifrån en “Conceptual Content Analysis” när det kommer till analysen av 

det insamlade innehållet. Denna typ av analys grundar sig på kodning av kategorier där 
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upprepad genomläsning är vitalt. Detta för att koda meningsbärande stycken och finna 

övergripande- och subkategorier men framförallt mönster som är indikatorer på 

forskningsfrågorna. (Rossi, Serralvo & Joao 2014, s. 41) I denna studie handlar dessa 

kategorier och mönster främst om agenternas legitimitet och sättet de arbetar på.  

Empirin som samlats in och analyserats grundade sig på intervjuguidens två huvudteman. 

Första temat handlade om “vad fotbollsagenter gör” och det andra om “hur fotbollsagenternas 

legitimitet konstrueras”. Underteman till respektive huvudtema konstruerades i form av 

operationaliserade frågor som ställdes till respondenterna. Användningen av 

operationaliserade underteman var viktig för att förenkla språket och förståelsen i intervjun. 

Ett exempel är att istället för att fråga respondenten “hur konstrueras fotbollsagenternas 

legitimitet?” ställs frågor som “varför tycker du agenter behövs?” samt “vilka hade varit 

vinnare och förlorare i fotbollsagenternas frånvaro?” Upplägget av en intervjuguide med 

teman och underteman resulterade till att den insamlade datan blev lättare att koda i 

kategorier och att hitta mönster i respondenternas svar som hjälpte oss att besvara våra 

forskningsfrågor. Den insamlade datan lästes igenom upprepade gånger och kodningen 

bestod framförallt av att stryka under de svaren som ansågs vara av intresse för studien. 

Svaren delades in i olika underkategorier som är snarlika med de underrubriker som finns i 

kapitel 5 & 6. Ordsökningar var ett annat verktyg som användes, framförallt för att hitta 

likheter och skillnader mellan respondenternas svar. 

3.4 Urval  

 

Till studien intervjuades personer inom svensk elitfotboll på herrsidan. Respondenterna är 

från tre olika yrkesgrupper och tre respondenter intervjuades från varje yrkesgrupp. För att 

delta i studien var respondenterna tvungna att uppfylla ett av dessa kriterier: vara 

professionell fotbollsspelare i Sverige, vara fotbollsagent som är registrerade förmedlare hos 

SvFF eller vara sportchef för en fotbollsklubb i en av de svenska proffsligorna. I denna studie 

definieras de två högsta ligorna i fotboll för herrar, det vill säga Allsvenskan och Superettan 

som professionella. Denna avgränsning gjordes eftersom klubbar från lägre divisioner ofta 

har många amatörspelare. En amatör är enligt SvFF:s beskrivningar är en spelare som tjänar 

mindre än 10 000 kr per år för att utöva sporten (Fogis.se). Anledningen till valet att intervjua 

individer från olika yrkesgrupper var att det ansågs relevant att få olika synvinklar på 

agentbranschen. Om man endast använder sig av agenter som respondenter kommer man 
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troligen få väldigt liknande svar samt att det finns en risk att de tonar ner negativa aspekter av 

branschen. Genom att intervjua spelare och sportchefer kan deras svar både bekräfta och 

nyansera de svaren som agenterna angivit. Sportchef och spelare kan även ge en bild som 

konsumenter av agenternas tjänster.  

Valet av just tre respondenter från varje yrkesgrupp motiveras med att färre respondenter 

skulle göra det svårt att avläsa några mönster i respondenternas svar. Exempelvis om två av 

respondenternas svar helt motsäger varandra är det svårt med trovärdighet säga vilken 

beskrivning som bäst beskriver verkligheten. Då kan den tredje respondentens svar bekräfta 

eller förneka ett av svaren vilket gör det lättare att ta ställning till hur svaren kan tolkas, då 

mer än en respondent besvarat frågan på liknande sätt.  

Ett bekvämlighetsurval användes i studien. Man skulle väldigt enkelt kunna beskriva det som 

att man väljer intervjuobjekt av ren tillfällighet (Bryman & Bell 2013, s. 452). Detta 

beskriver i princip studiens tillvägagångssätt då vi bara hade ett fåtal kontakter sedan tidigare 

som förfrågades att medverka tidigt, resterande respondenter var oftast de som först svarat på 

de utskickade intervjuförfrågningarna. En av nackdelarna med bekvämlighetsurvalet är att det 

inte är särskilt representativt (Bryman & Bell 2013, s. 496). Under urvalsprocessen var inte 

representation en huvudsaklig prioritering då det framgick tydligt i ett tidigt skede att 

framförallt fotbollsagenter och sportchefer var svåra att få tag i. Efter den uppenbarelsen togs 

beslutet att det inte var möjligt att vara selektiva i valet av respondenter utan fokus lades på 

att utföra alla intervjuerna med de respondenter som var villiga att medverka.  

 3.5 Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering  

Pålitlighet och konfirmering: 

Den här studien har relativt låg pålitlighet. Anledningen till det är att studien undersöker en 

bransch som har ändrats under årens gång och kan tänkas ändras igen inom en relativt snar 

framtid efter att denna studie publicerats, exempelvis genom förändringar i reglemente. Att 

respondenterna i studien är anonyma sänker också pålitligheten då det är omöjligt för någon 

annan att replikera studien med samma respondenter vid ett senare tillfälle.  

För att höja pålitligheten har arbetsprocessen beskrivits i detalj och man skulle kunna 

använda sig av samma intervjuguider som utformats till denna studie i ett försök att replikera 

studien vid ett senare tillfälle, då med andra respondenter. En annan åtgärd som vidtagits för 

att höja pålitligheten är att intervjuerna transkriberats och arkiverats, en annan forskare skulle 
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då kunna läsa transkriberingarna för att se ifall de tolkningarna och analyserna som gjorts av 

materialet är rimliga.  

Det finns två författare till det här arbetet och eventuella meningsskillnader i tolkningen av 

det empiriska materialet har hanterats genom att kontakt togs med respondenten som givit det 

svar som analyserats och fråga om denne kunde förtydliga, eller tillägga något till svaret. 

Detta är en åtgärd som gjorts för att höja studiens konfirmeringsnivå, för att förhindra att en 

av forskarnas personliga värderingar eller teoretiska inriktning ska få för stor prägel på 

studien.  

Tillförlitlighet och överförbarhet:   

Studiens tillförlitlighet blir högre på grund av att människor från olika yrkesgrupper 

intervjuats. Som tidigare nämnts intervjuas både spelare och sportchefer utöver agenterna. 

Det ger hela studien högre tillförlitlighet eftersom personer med andra relationer till 

agentbranschen också intervjuas och ger sin beskrivning av agentbranschen.  

Överförbarhet handlar om att beskriva exempelvis intervjuernas kontext och samband för att 

ge läsaren en sån fyllig bild som möjligt. Detta för att läsaren själv ska kunna avgöra om 

resultaten är överförbara till en annan kontext. Tidigt i skrivprocessen gjordes detta i form av 

en kortare text i samband med presentationen av respondenterna som beskrev det fysiska 

rummet och respondentens situation vid intervjuns tidpunkt. Detta korrigerades senare till de 

tabellerna som ni finner under rubrik 3.7. Detta för att skydda respondenternas identitet. De 

kortare observationer som var till för att måla en fylligare bild av intervjusituationen gjorde 

det enklare för läsaren att identifiera respondenterna och därför ändrades presentationerna av 

respondenterna.  

3.6 Etiska överväganden  

Studien tog hänsyn till ett par etiska riktlinjer. Bland annat informerades respondenterna om 

det allmänna syftet med undersökningen och vad deltagandet i intervjun kan innebära. 

Exempelvis hur den insamlade datan kommer hanteras och vad det kommer användas till. 

Vid de flesta tillfällen har sådana frågor inte så stor betydelse för deltagarna, men om det 

finns sannolikhet att undersökningen kommer att behandla och framkalla konflikter kan en 

överenskommelse tjäna som skydd för forskarna och deltagarna. Då denna studie gräver djupt 

i agentyrket och dessutom behandlar frågor om potentiell kriminalitet inom branschen ansågs 

anonymitet vara en nödvändighet. Det var anledningen till att beslutet om respondenternas 



 

 

16 

 

anonymitet i studien togs. Anonymitet hos deltagarna kan även leda till deltagarna delar med 

sig av mer information då de inte känner samma behov av att undanhålla information och 

personliga åsikter av rädsla för framtida konsekvenser.     

3.7 Presentation av respondenter 

 

Nedan följer en kort presentation av våra respondenter i form av tabeller. I tabellerna varierar 

de olika kategorier för varje yrkesgrupp. För agenter framgår ålder, ifall de är registrerade 

eller certifierade samt deras fotbollsbakgrund. För spelare framgår ålder samt vilken nivå de 

spelar på, och slutligen sportchefer där nivå och fotbollsbakgrund presenteras. Valet att inte 

ange ålder för sportchefer var eftersom respondenterna är anonyma och av faktumet att det 

endast finns 16 sportchefer i Allsvenskan skulle ålder kunna vara en faktor som riskerar att 

avslöja respondentens identitet. I presentationen beskrivs även hur intervjun med respektive 

respondent gick till, om det var en telefonintervju eller personligintervju. 

 

Tabell - 

Fotbollsagenter 

Agent 1 Agent 2 Agent 3 

Ålder 30–40 år 30–40 år 50–60 år 

Registrerad Ja Ja Ja 

Certifierad Ja Ja Nej 

Tidigare 

fotbollsbakgrund 

Ungdomstränare - 

elitnivå 

Sportchef, styrelse, 

tränare & spelare - 

lägre divisioner 

Fotbollspelare på 

amatörnivå. 

Universitetsutbildning 

Typ av intervju Personlig intervju Telefonintervju  Personlig intervju 

  

Figur 2 - Presentation av fotbollsagenter 
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Tabell – 

Fotbollsspelare 

Spelare 1 Spelare 2 Spelare 3 

Ålder 20–30 år 20–30 år 20–30 år 

Nivå Allsvenskan Allsvenskan Superettan 

Typ av intervju Personlig intervju Personlig intervju Telefonintervju 

 

Figur 3 - Presentation av fotbollsspelare 

 

Tabell - 

Sportchefer 

Sportchef 1 Sportchef 2 Sportchef 3 

Ålder* - - - 

Nivå Allsvenskan Allsvenskan Allsvenskan 

Tidigare 

fotbollsbakgrund 

Styrelse – elitnivå. 

Professionell 

fotbollsspelare. 

Professionell 

fotbollsspelare. 

Professionell 

fotbollsspelare och 

professionell 

tränare. 

Typ av intervju Telefonintervju Personlig intervju Telefonintervju 

 

Figur 4 - Presentation av sportchefer 
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4. Fotbollsagenter 
I det här avsnittet presenteras först en sociodemografisk profil för att du som läsare ska få en bild av vilka sorts 

individer det är som jobbar som agenter. Därefter finns en djupare redogörelse om agentyrkets historia. 

Avsnittet avslutas sedan med ett stycke som tar upp den branschändrande Bosmandomen och de nya reglerna 

som påverkar fotbollsagenters verksamheter i Sverige. 

4.1 Fotbollsagenternas sociodemografiska profil  

En forskningsrapport publicerades 2012 där författarna undersökte fotbollsagenters 

sociodemografiska profil i Europas fem största fotbollsländer. Detta gjordes genom att skicka 

frågeformulär till alla registrerade fotbollsagenter som var aktiva i de nämnda länderna 

(England, Tyskland, Italien, Spanien & Frankrike). De kom fram till att en stor majoritet av 

fotbollsagenterna var män, över 95% av respondenterna. De hade en medelålder på 42 år och 

trots att det inte finns något utbildningskrav för att bli agent hade 74% av de svarande 

agenterna en universitetsexamen. Cirka 23% av fotbollsagenterna var tidigare professionella 

fotbollsspelare som lagt skorna på hyllan. Av de agenterna som inte jobbat inom 

fotbollsvärlden innan de blev fotbollsagenter, kom en majoritet från juridiken eller 

finanssektorn. (Poli & Rossi 2012)  

Fogis.se (2019-05-06) publicerade under 2018 den första listan över registrerade och 

certifierade förmedlare i Sverige. Förmedlare är synonym med agent i det här sammanhanget.  

Listan visar att utav 95 registrerade förmedlare var 89 män och 6 kvinnor. Det innebär att ca 

93,5% av registrerade agenter i Sverige är män vilket är väldigt likt de siffror som Poli och 

Rossi fick fram i sin forskningsrapport över de fem största fotbollsligorna. Listan visar även 

vilka företag som agenterna arbetar för. En stor majoritet ca 65% jobbar som enda 

registrerade förmedlare på sitt företag, oftast ensamföretagare. Endast ca 24% av agenterna 

arbetar på företag med mer än en registrerad förmedlare. Resterande 11% av de registrerade 

agenterna hade inte någon angiven association till ett företag. Den organisationen som hade 

flest registrerade förmedlare hade 7 stycken. Att ha i åtanke är att listan inte särskiljer agenter 

som är aktiva inom herrfotboll och damfotboll. Inte heller ifall agenten är aktiv och 

representerar någon spelare eller endast är registrerad, utan bara listar vilka som är 

registrerade samt vilka som även är certifierade.  
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4.2 Fotbollsagenternas historia   

 

Fotbollsagenter har funnits i fotbollsvärlden ända sedan de första tävlingsmatcherna i 

England under 1800-talets andra halva. Fotbollsagentens roll var begränsad under denna 

period till att agera som en informationskälla för klubbar som sökte nya fotbollstalanger. 

Ungefär som en fotbollsscout gör idag. De första fotbollsagenterna kan beskrivas som 

entreprenörer som erbjöd klubbar rekryterings- och scoutingtjänster. Viktigt att poängtera är 

att till en början representerade fotbollsagenter endast klubbar och inte spelare. 

I början av 1900-talet började klubbarna organisera sig ytterligare, egna avdelningar för 

rekrytering och scouting av spelare skapades. Detta innebar att fotbollsagenterna hade svårare 

att hävda sig i fotbollsvärlden då arbetsmöjligheterna minskade. Det var ännu inte aktuellt för 

fotbollsagenter att representera spelare då iden av att spelare skulle använda sig av 

professionell representation under kontraktsförhandlingar sågs som ett hot mot den makt som 

klubbarna hade på transfermarknaden. Dessutom förbjöds individer från att agera 

mellanhänder mellan klubbar och spelare. Det innebar att de flesta spelare inte hade någon 

som kunde ge dem professionella råd vid kontraktsförhandlingar. 

Agenter gick från att representera klubbar till att börja representera spelare i början av 1950-

talet, detta var dock inte oproblematiskt då fotbollsagenter fortfarande var förbjudna från att 

representera spelare och de var därför starkt impopulära hos klubbarna. Trots det började det 

komma fram konsulter och förmedlare som representerade spelarna och hjälpte dem med 

kontraktsförhandlingar. 

Användningen av fotbollsagenter ökade drastiskt under 1960-talet och 1970-talet i och med 

att de kommersiella möjligheterna inom fotbollen sakta växte. Fotbollsagenternas ständiga 

närvaro på transfermarknaden gjorde dem till en viktig aktör i fotbollsvärlden. Trots att en del 

europeiska länder fortfarande förbjöd agenter från att vara involverade i klubbarnas affärer 

blev det vanligare och mer accepterat. Ett problem som uppstod i och med att yrket inte var 

erkänt av något av fotbollens beslutandeorgan, var att branschen var helt oreglerad. Bristen 

på övervakning när det gällde spelarövergångar skapade en möjlighet för fotbollsagenter, 

tränare och sportchefer att utnyttja systemet för egen vinning. Detta ledde till att FIFA år 

1994 erkände fotbollsagenterna som en legitim del av fotbollsindustrin genom att sätta upp 

ett regelverk och licenskrav för branschen. Detta gjorde fotbollsagent till ett erkänt yrke men 

det innebar också ett större ansvar för den enskilda agenten. (Rossi & Tessari 2014, ss. 5–12) 
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Den dom som oftast ses som den individuella händelsen som har haft störst påverkan på den 

europeiska agentbranschen är Bosmandomen från 1995. Den innebar att spelare tilläts nu 

byta klubb utan en övergångssumma efter att deras kontrakt gått ut. Detta innebar i sin tur att 

klubbar som inte vill förlora investeringen som de satsat på en spelare, antingen måste sälja 

spelaren vars kontrakt håller på att gå ut eller erbjuda spelaren ett nytt kontrakt, oftast med 

ännu bättre villkor. Det skedde alltså ett maktskifte där makten gick från klubbarna till 

spelarna och deras agenter. Den nya ännu mer fördelaktiga positionen för fotbollsagenter 

innebar att en våg av nya fotbollsagenter tillkom. År 2001 fanns det 631 registrerade agenter 

och knappt ett decennium senare i december 2009 fanns det 5193 registrerade agenter. Utöver 

spelarrepresentation fick agenternas en kontinuerligt starkare roll även när det kom till att 

representera klubbar. Försäljning och förvärv av spelare är en marknad som har blivit allt mer 

komplex och agenterna kan ses som mellanhänder som hjälper klubbar genomföra affärer 

som klubbarna annars inte hade lyckats med. (Rossi & Tessari 2014, s. 12 f.) 

4.3 Bosmandomen 

I fotbollsvärlden är det praxis att köpa och sälja spelare mellan fotbollsklubbar. Det kallas för 

en transfer eller en spelarövergång. För att en transfer ska kunna gå igenom måste spelaren 

vara registrerad hos en klubb och ett nationellt förbund. Om en spelare vill flytta till en klubb 

i ett annat land och därför byta nationellt förbund krävs ett godkännande av FIFA som 

kommer uträtta ett certifikat för den specifika övergången. En spelare får inte vara registrerad 

för flera klubbar samtidigt. (Frick 2009, s. 88)  

 

Innan 1995–1996 var det två principer som hade sin prägel på den europeiska proffsfotbollen. 

Den första var att en övergångssumma behövdes betalas till den säljande klubben även om 

spelarens kontrakt med klubben hade gått ut och spelaren själv ville byta klubb. Den andra 

var att de inhemska ligorna satte upp regler som strikt kontrollerade hur många utlandsfödda 

spelare som kunde spela för ett lag per match. Detta ändrades dock i och med Bosmandomen 

som föll i december 1995. Jean-Marc Bosman var en fotbollsspelare som spelade för den 

belgiska klubben RFC Liege. När hans kontrakt gick ut med sin dåvarande klubb erbjöds han 

ett nytt kontrakt men med sämre villkor. När Bosman tackade nej till kontraktserbjudandet 

och istället ville skriva på för en fransk klubb satte sig RFC Liege på tvären och vägrade låta 

honom byta klubb, trots att hans kontrakt hade gått ut. Bosman valde att stämma RFC Liege i 

EU-domstolen. Det ansågs att fotbollsspelarnas situation där de inte kunde byta klubb trots att 
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deras kontrakt hade löpt ut bröt mot EU:s regler om fri rörelse. Under samma lag ansågs även 

ligornas reglering av antalet utlandsfödda spelare som en klubb fick använda sig bröt mot 

EU:s reglemente, så det skrotades också. (Frick 2009, s. 89) 

 

Bosmandomen ledde bland annat till mer rörelsefrihet för fotbollsspelarna som nu kunde byta 

klubb utan övergångssumma efter det att deras kontrakt gått ut. Som tidigare nämnt var det en 

stor milstolpe för agentbranschen som kunde nyttja den nya situationen till sin fördel.  

Domen var också en anledning till att spelarnas löner ökade. Dessutom var domen en 

bidragande faktor till att andelen utländska spelare i de europeiska ligorna ökade, vilket 

genererade högre intresse från andra kontinenter, vilket i sin tur innebar större konkurrens om 

sändningsrättigheter vilket gav mer pengar till ligorna och klubbarna. (Radoman 2017, s. 

652)  

 

4.4 Det nya reglementet i Sverige 

År 2015 valde FIFA att slopa agentlicensen. Det tidigare systemet med licensen som agenter 

tilldelades efter att ha klarat ett prov och betalat en obligatorisk avgift skulle ersättas av att 

vem som helst nu skulle kunna agera förmedlare. Dock så beslutade FIFA att det är upp till 

varje enskilt nationsförbund att bestämma om sitt regelverk gällande agenter. (Fogis.se 2019-

05-06) 

 

Det dröjde lite mer än tre år för SvFF att införa ett nytt regelverk för agenter i Sverige. Från 

och med den 15 juni 2018 måste agenter registrera sig och godkännas av SvFF för att vara 

verksamma. Kraven för att bli godkänd är en ansökningsavgift, ett oklanderligt rykte samt 

inte vara dömd för ekonomisk-, sexual-, eller våldsbrottslighet. Utöver registreringen krävs 

ytterligare en SvFF:s certifiering för att få skriva avtal med spelare mellan 15–18 år. 

Ytterligare nyckelpunkter med det nya reglementet är att ett avtal mellan agent och spelare 

inte får löpa längre än två år, men även att en agent inte får erbjuda pengar eller förmåner i 

utbyte mot ett förmedlaravtal med en aktör. (Fogis 2019-05-06) En av anledningarna till 

införandet av det nya reglementet var för att polisens aktionsgrupp mot kriminalitet inom 

idrottsmiljön hävdade innan införandet av det nya reglementet att det fanns kriminella aktörer 

som tjänade mycket pengar på affärer inom svensk fotboll (Friman 2018, s. 3). 
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5. Vad gör fotbollsagenter i Sverige och vad erbjuder de 

fotbollsspelare och fotbollsklubbar för tjänster? 
I detta kapitel presenteras de resultat som studien fått fram för att besvara den första forskningsfrågan. Detta 

görs genom att presentera vad agenter erbjuder spelare och klubbar för tjänster och vad de gör utöver dessa 

tjänster. Vidare kommer det även att presenteras hur deras kontakt med spelare och klubb ser ut samt vad en 

typisk arbetsdag för en agent kan innehålla. Avsnitt avslutas med en redogörelse av det oetiska arbetet 

branschen präglas av samt hur och utav vem agenter får betalt för sina tjänster. Dessa två punkter presenteras 

här och kommer diskuteras mer genomgående i kapitel 7. 

5.1 Kontaktskapande och kontraktsförhandlingar 

Samtliga respondenter i den här studien menade att de huvudsakliga tjänster som agenter 

erbjuder är att skapa kontakt mellan klubbar och spelare samt biträda spelare vid 

kontraktsförhandlingar både med klubbar och när det kommer till sponsoravtal. 

Kontaktskapandet handlar framförallt om att agenter hör av sig till olika klubbar för att se 

ifall de skulle vara intresserade av någon av deras spelare, eller att de förmedlar en klubbs 

intresse till sina spelare. Dessa arbetsuppgifter är de som man troligen associerar mest med en 

fotbollsagent. Det överensstämmer väl med den arbetsbeskrivningen som svenska 

fotbollsförbundet definierat. Detta lyfts fram i nedanstående citat.  

Det vanligaste som en agent gör är att man sköter förhandlingen för spelare, man sköter allting från 

klubbförhandlingar, spelarövergångar och sponsorkontrakt [...] Allt som har med kontrakt att göra. -

agent 1 

Han som kontaktar andra klubbar åt mig. Eftersom jag är under kontrakt kan inte jag kontakta andra 

klubbar. Men det kan jag göra via min agent [...] Han kan ju sälja in mig till andra klubbar. Sen 

förhandlar han ju mitt kontrakt. - spelare 1  

Samtidigt kan en agent även användas i en klubbs intresse för att sälja en spelare till nya 

marknader. “Drömagenten är de agenter som egentligen har kontakter för nya marknader 

som du aldrig kommer åt.” - sportchef 2 En agent kan alltså med sitt kontaktnät genomföra 

en spelarövergång på klubbens begäran, som klubben troligen inte själv hade lyckats med.  
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5.2 Hitta nya kunder - scouting  

En annan uppgift som ofta förekom i respondenternas svar var agenters scouting av 

fotbollsspelare. Spelare kan ses som kunder som agenter erbjuder sina tjänster till. Likt 

många andra verksamheter i näringslivet identifierar agenter vilka potentiella kunder som 

finns på marknaden som denna kan erbjuda sina tjänster till. Oftast scoutar agenten i hopp om 

att hitta spelare som kan värvas till agenturen. Scoutingen handlar framförallt om att kolla på 

fotbollsmatcher och identifiera spelares egenskaper för att kunna avgöra vilken spelare som 

har störst chans att lyckas på professionell nivå. Scouting upptar en stor del av agentens 

arbetstid. Det är primärt yngre spelare som scoutas: “Våran firma sköter egentligen mycket scouting 

av yngre spelare” -agent 1. Yngre spelare är oftast minderåriga alltså under 18 år. Agenter kan 

inte skriva kontrakt med spelare som är under 15 år men respondenterna tyckte ändå det var 

viktigt att skapa en kontakt med spelaren i en så tidig ålder som möjligt för att skapa sig en 

fördel den dagen spelaren fyller 15 år.  

Scoutingen kan även ske för klubbens räkning. Viktigt att notera är att alla sportchefer angav 

att de inte använder agenter som primära scoutingverktyg utan mer som ett komplement.   

De jobbar inte för klubben utan de jobbar för spelaren, om inte det handlar mer om att man jobbar för 

våran scouting. Men vi lyssnar framförallt på våra egna scouter - sportchef 1 

Agenters scouting är inte heller i konkurrens mot klubbars scouting då agenter primärt är ute 

efter spelare som de kan representera i framtiden medan klubbars scouter är ute efter spelare 

som kan representera deras klubbar i framtiden.  

5.3 Rådgivning  

Vidare menade flera respondenter att agenter hjälper till i planeringen av spelarens karriär, 

som en slags rådgivare. Detta kan ske tillsammans med klubbens sportchef där man 

gemensamt diskuterar spelarens situation och potentiella karriärmöjligheter. Men de flesta 

samtalen sker mellan spelare och dennes agent där de går igenom nuvarande situation, 

framtida mål och andra klubbars eventuella intresse. Förutom karriärsrådgivning har vissa 

agenter även en närmare relation till sina spelare där de samtalar om ämnen utöver fotbollen. 

Man kanske inte spelar, man kanske gör succé... Vad är nästa steg?  Man planerar och det gör man väl 

med de spelarna och deras agenterna som är med - sportchef 2 

Vi brukar analysera matcherna direkt efter. Han brukar ringa mig så pratar vi och då frågar han också 

även utanför fotbollen. Det är också viktigt tycker jag, kolla vad man gör och hur man mår. – spelare 3 
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5.4 Produktutveckling - göra sina spelare bättre 

En tjänst som inte är lika vanlig men som två av tre agenter som intervjuats erbjuder är att 

tillhandahålla spelare extraträning, analys av matcher och bokning av rehab. Agenten lägger 

spelarens sportsliga utveckling i fokus och det är framförallt yngre spelare som är under 18 år 

som erbjuds dessa tjänster. Äldre spelare som representerar a-lag får oftast tillgång till dessa 

tjänster från sina klubbar. Yngre spelare erbjuds dessa tjänster oftast utan någon extra kostnad 

eller till reducerat pris. Tanken med detta tycks vara att om spelaren utvecklas sportsligt 

kommer agenten kunna få bättre betalt senare vid en övergång. Därför kan det ses som en 

sorts produktutveckling. Det tycks även vara ett verktyg för att locka spelare att skriva på för 

sin agentur.  

Vi ser till att de har bättre rehab och ger dem bättre extra träningsmöjligheter, de har även bättre 

fysträning än de får i sin vanliga klubb. Så det är lite verktyg också för att bli så bra som möjligt vid 

18–19 årsåldern sen. -agent 1 

5.5 Pågående dialog – Telefon, sms, mail och möten 

Något som inte riktigt definierats som en tjänst men som agenter lägger mycket arbetstid på 

för är att upprätthålla kontakt med spelare, sportchefer och andra agenter. Denna kontakt kan 

se väldigt olika ut. Spelarna berättar om att det oftast handlar om sms eller telefonsamtal 

oftast i koppling till matcher och ibland har de även personliga möten. En spelare menar att 

kontakten tycks vara ganska lågintensiv tills det närmar sig övergångsperiod, då blir 

kontakten mer frekvent, särskilt om en övergång är aktuell. Detta tydliggörs bland annat i 

citatet nedan.  

Det är mest business liksom, men vi snackar inte jättemycket. Det kan vara typ bara SMS typ att han 

skriver bara något snabbt sådär men sen när det väl är övergångstid eller när man väl ska byta lag då 

snackar man kanske, ja varje dag. -  spelare 1  

Samtliga sportcheferna medger att de har daglig kontakt med agenter och att det är en del av 

jobbet. Det pratas oftast om spelare som redan spelar för klubben och deras 

karriärsutveckling, spelare som klubben är intresserade av som representeras av agenten eller 

om spelare som agenten representerar som den tror klubben skulle kunna vara intresserad av.   

Även här tycks kommunikationen intensifieras runt övergångsperioder. Kommunikationen 

sker oftast över telefon och mejl. Personliga möten sker oftast endast vid övergångar eller 

kontraktsförhandlingar. Nedanstående citat lyfter fram både intensiteten och formen av 

kontakt.  
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Ja de vill träffas för att skapa relation. Jag har förstått att det är omöjligt att hinna med så jag har slutat 

med det. Jag har relation med ett par som jag skapat kontakt med eller som har spelare i klubben så det 

är i mitt fall. Det är väldigt mycket telefon och mejl. - Sportchef 3 

 

Ja det är daglig kontakt. Vissa agenter jobbar man ju med. De som man inte jobbar med, de hör av sig 

någon månad innan fönstren öppnar och stänger sådär, och de som man jobbar med, som har spelare i 

våran klubb har man mer regelbunden kontakt. - sportchef 1 

 

Även agenterna lyfte fram vikten av en dialog mellan parterna. Det verkar vara en stor och 

viktig del av arbetet vilket citatet visar.  

Att snacka med folk är kanske viktigaste delen av jobbet, jag försöker att prata med mina spelare ett par 

gånger i veckan oftast över telefon och SMS, jag pratar med olika sportchefer typ varje dag. [...] Andra 

agenter försöker jag prata med varje gång man ser dem, det är viktigt att ha en relation med dem också 

man vet aldrig när de behövs. - Agent 3  

5.6 Typisk arbetsdag  

Vad en agent gör på en vanlig arbetsdag varierade då det fanns mer och mindre intensiva 

perioder för yrket. Både arbetsbördan och arbetsuppgifterna skiljer sig beroende på hur 

intensiv perioden är. Agenterna beskrev sina arbetsdagar på olika sätt. De som framförallt 

fokuserade på yngre spelare pratade om helger som mer intensiva än vardagar som citaten 

nedan visar.  

Under veckodagarna kliver jag upp när jag vill och när jag har någonting att göra. Jag kollar min mejl 

som man alltid gör. Jag ringer till min kollega och ser ifall det är något som behöver göras. Sedan är det 

egentligen en liten checklista som man har i huvudet då, vilka spelare som behöver vad den här veckan. 

Det är så att vissa spelare kräver ofta mer, de kanske haft en match i helgen som varit dålig då ringer 

man dem och kollar hur det känns. [...] Sen är det planering inför helgen och inför resor. Det är inte så 

mycket jobb på en vanlig veckodag, det är ganska lugnt liksom. - agent 1 

En helgdag kan innehålla sex matcher på en lördag. Då är det väldigt täta skott, det kan vara 10 minuter 

emellan då gäller det att prioritera. Ska du vara kvar hela matchen på eller ska du åka vidare till nästa. 

[...] Så då kan det vara så att du jobbar 10-12 timmar på en lördag. - agent 1  

Den agenten som framförallt fokuserar sin verksamhet på etablerade spelare menade istället 

att mestadels av hans arbete sker runt övergångsperioden och att det är mer lågintensivt 

arbete där emellan vilket citatet nedan understryker.  
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Den mest hektiska perioden är under övergångsfönstren. När spelare ska in och ut från klubbar, skicka 

spelare på provträningar, förnya kontrakt, dialog med klubbar sportchefer, tränare eller vad det nu kan 

vara. Då går telefonen på högvarv. Men också månaderna inför övergångsfönstren när det gäller att 

planera och förbereda övergångar och kontrakt med spelare. Under säsong är det lugnare, då följer man 

upp sina spelare och snackar mest med spelare angående matcherna och hur de mår. -  agent 3 

5.7 Oetiska aktiviteter 

När det kommer till det oetiska arbetet så vittnar alla respondenter om att de har kännedom 

om att agenter använder sig av oetiska metoder och i vissa fall agerar kriminellt. Ofta var det 

dock via ryktesväg eller så ville man bara prata om hypotetiska exempel. Ingen kunde medge 

eller berätta om att det varit med om något själva men alla var övertygade om att det 

förekommer agenter i Sverige som arbetar på oetiska sätt. Oftast pratas det om ekonomisk 

brottslighet som skattebrott och mutor till spelare och klubbrepresentanter. En spelare kom 

med ett konkret exempel som hans kompis hade varit med om, där en spelare mutades med 

en summa pengar för att skriva på ett agentavtal. När spelaren efter ett tag inte vill jobba med 

agenten krävde agenten sina pengar tillbaka. Citaten nedan var några exempel på oetiskt 

arbete som respondenterna berättat om i intervjuerna:  

En agent gav en spelare 10 lax som han fick köpa vad han ville för. Sen efter, ville han inte jobba med 

honom och skrev på med någon annan agent, då ville den agenten ha tillbaka sina pengar. - spelare 3 

Det kan röra sig om allt från att man försöker muta spelarna, genom att ge dem grejor. En Rolex om du 

stannar här och så där. Det är ju såklart att den Rolexen beskattas inte den köps ju bara. Det är en muta 

rakt av. [...] Han får ju tillbaka de pengarna mångfaldigt om han säljer spelaren sen. - agent 1 

Att agenters handlingar i gråzonen är något som aktörer inom fotbollen gärna inte vill 

kopplas till visade sig extra tydlig utav en respondent. Han berättade först att han känner till 

agenter som handlar i stora gråzoner som skapats genom bristen på reglering, för att sedan 

säga till på ett ganska skarpt sätt att han inte träffat någon när han ombads ge ett exempel på 

vad ett sådant agerande skulle kunna vara.  

Ja jag känner till några agenter, men som sagt jag har inte kommit i kontakt med dem de sista sex 

månaderna personligen men visst vet man, det är ju en bransch som är oreglerad egentligen [...] Så 

kommer ju olika typer av människor som dras till sådana möjligheter att tjäna pengar på. -sportchef 1  

Jag sa ju till dig att jag inte hade träffat på någon! -sportchef 1 
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5.8 Prissättning och inkassering  

Betalningen av agentens tjänster är ett område där transparensen är bristande. De flesta verkar 

överens om att det är klubben som står för agentarvoden trots att agenten primärt jobbar för 

spelaren. Enligt de uppgifter som vi fått genom intervjuerna går det till så att svenska 

fotbollsagenterna arvode räknas ut genom att man räknar ut totalsumman av spelarens lön 

och eventuella bonusar och sen får agenten den procentsats av den summan som de avtalat 

med sitt agentavtal med spelaren. Denna kostnad betalar klubben utöver spelarens kontrakt så 

det tas inte från spelarens lön. Oftast betalas det i form av en engångssumma. Det som skilde 

sig mest var hur stor procentsatsen var och vad som ansågs vara en vanlig procentsats vilket 

syns i citaten nedan.  

Min agent får 10% av min lön, och det är inte så att det dras från min lön. Då är det klubben som 

betalar den där extra 10%. Enligt min agent så tar han alltid 10% på alla sina spelare. -spelare 1 

Alla agenter ligger på 3–5% [...] Det är klubben som betalar det kostar inte spelaren något.  -agent 1  

I procent vi brukar betala någonting mellan 5% och 7% och det betalas oftast som en engångssumma. - 

sportchef 2 

Det kan låta lite, med ett par procentenheter i skillnad men en agent som tar 10% av 

kontraktet i arvode får mer än tre gånger så mycket pengar som en agent som tar 3% i 

agentarvode. Beroende på hur mycket spelaren tjänar så kan det röra sig om hundratusentals 

kronor.  

En spelare gick emot trenden genom att berätta att det var han personligen som betalade hela 

agentarvodet från sin lön: “Det är jag som betalar, det kan vara olika men i mitt fall är det 

jag.” -spelare 2.  Vilket är extra intressant med tanke på att alla andra respondenter menade 

att det alltid är klubben som betalar agentarvodet inom svensk fotboll.  

Samtliga respondenter medgav att agenter primärt jobbar för spelaren:“Agenter är dem som 

representerar spelarna” -sportchef 2. Detta skapar en paradox då alla respondenter förutom 

en menade att det är en självklarhet att klubben betalar agentarvodet trots att alla 

respondenter medger att agenten primärt jobbar för spelaren och inte klubben. Några 

respondenter tog även upp att det inte ens är normen att klubbar betalar agentarvode inom 

svensk idrott. Enligt dessa respondenter sker detta inte i ishockey och till och med inte inom 

svensk damfotboll att klubbar betalar agentarvoden. Det gör spelarna själva. Varför det är 

klubbarna som betalar agentarvoden fick studien inget bra svar på.  
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5.9 Kortare slutsatser från materialet till den empiriska 

frågeställningen 

Sammanfattningsvis visar resultaten att fotbollsagenternas huvuduppgifter är att agera som 

förhandlare åt spelare vid kontraktsförhandlingar, samt att initiera övergångar mellan spelare 

och klubbar. Utöver det kan en agent fungera som en slags karriärrådgivare för spelaren. 

Vissa agenturer fokuserar även på att ta hand om spelarens sportsliga utveckling. Dessa 

agenturer erbjuder extraträning, matchanalys och möjlighet till rehabilitering. Detta erbjuds 

oftast till yngre spelare.  

När det kommer till klubbarna tar de oftast hjälp av agenter i samband med spelarövergångar.  

Som tidigare nämnt kan agenter även bidra till klubbarnas scoutingverksamhet.  

Utöver de tjänster som de erbjuder spelare och klubbar så spenderar agenter mycket tid på 

aktiviteter som kanske inte kan räknas som faktiska tjänster. Där ingår bland annat att hålla 

en aktiv kontakt med spelare, sportchefer och andra agenter. Oftast genom elektroniska 

hjälpmedel som mejl, sms och telefonsamtal. En annan sak som fotbollsagenterna lägger 

mycket tid på är att scouta. Oftast då för att hitta nya talanger som skulle kunna skriva på för 

agenturen i framtiden.  

Respondenterna i studien vittnade också om att vissa agenter gör saker som kan anses vara 

kriminella eller oetiska i sin roll som agent. Det som nämndes oftast handlade om att agenter 

ofta vänder sig till yngre spelare som ännu inte skrivit på för en agentur, med dyra gåvor i ett 

försök att få spelaren att skriva på för dennes agentur. Under avsnittet diskussion kommer 

anledningarna till detta diskuteras mer utförligt.  

Avslutningsvis kan man säga att allt som agenter gör på något sätt har en koppling till att 

skapa ett så bra utgångsläge inför framtida kontraktsförhandlingar som möjligt. Allt från att 

skapa relationer till de aktörer som har makt i fotbollsvärlden till produktutveckling i form av 

att förbättra sin spelare för att höja dennes värde vid förhandlingsbordet. Man skulle kunna 

beskriva vissa agenter som mellanhänder eller förhandlare. Andra beskrivs på ett rättvisare 

sätt som en sorts hjälpande livscoach som guidar fotbollsspelare genom karriären och 

försöker ge spelaren verktyg för att bäst kunna lyckas som professionell fotbollsspelare.   
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6. Hur konstruerar fotbollsagenter legitimitet i en 

bransch med dåligt rykte? 
I det här avsnittet besvaras den teoretiska frågeställningen med legitimitetsbegreppet och categorization over 

time-modellen som analytiska verktyg. Avsnittet börjar med att redogöra hur tillit är kopplat till legitimitet inom 

agentbranschen för att sedan analysera hur begrepp som vanligen används för att mäta legitimitet påverkar 

agenters legitimitet. Det följs av en analys av hur agenter använder sig av olika legitimitetsökande aktiviteter 

som vanligtvis används av organisationer i andra fält för att höja sin legitimitet. 

6.1 Tillit  

Något som framgick i kapitel tre om legitimitet är att legitimitet börjar med individuella 

bedömningar från individer som befinner sig i organisationens institutionella omgivning. 

Vilka kriterier som används för att bedöma legitimitet kan variera men det som framgått av 

resultaten från intervjuerna är att legitimitet inom den svenska fotbollsvärlden ofta är 

synonymt med tillit. Att kunna lita på sin agent nämnde samtliga spelare som den viktigaste 

faktorn i valet av agent. Tilliten till agenter skapades enligt både spelare och sportchefer 

genom en långvarig positiv relation. Alla spelare angav även att agentens meriter och tidigare 

karriär påverkade hur mycket man litade på agenter. Agenter som man inte kan lita på som 

inte givit ett förtroendeingivande intryck benämndes som “oseriösa agenter”. Medan de 

agenter som agerat professionellt och som man kunde lita på ansågs vara “seriösa agenter”.  

“Jag litar på agenter, de jag jobbar med i alla fall. Gör jag inte det så jobbar vi inte ihop.” - sportchef 2 

Sportchefens uttalande understryker vikten av tillit till agenterna. 

 

Man kan såklart hävda att tillit till en agent gör hela arbetet effektivare och att det inte är en 

legitimitetsfråga så mycket som det är en effektivitetsfråga. Men enligt en agent så går tillit 

över effektivitet. Han menar att agentens kompetens inte spelar någon roll ifall han inte har 

spelarens tillit vilket citatet understryker.  

 

Du kan fixa ett superkontrakt till en spelare men om han inte litar på dig kommer det aldrig fungera, då 

kommer han tillslut välja att jobba med någon annan. -agent 3  

 

Respondenterna blev tillfrågade om vad som gör en agent legitim och en bra relation som 

bygger på tillit var det svaret som alla respondenter tryckte på. Andra faktorer som agentens 

rykte, meritlista och ärlighet var saker som användes för att bedöma om en agent var seriös. 

Dock var även alla dessa faktorer kopplade till just tillit. Exempelvis var meritlistan viktigt 
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för då kunde man se vilka andra individer som litat på agenten tillräckligt mycket för att 

jobba med den. Tilliten är av allt att döma en stor del i skapandet av agentens legitimitet. 

6.2 Vad påverkar tilliten till agenten? 

 

Eftersom tillit uppenbarligen är viktigt för att en agent ska ses som legitim eller seriös som de 

oftast kallades av studiens respondenter, är det viktigt att reda ut vad spelare och sportchefer 

kollar på när de bedömer om de kan lita på en agent. Tidigare under rubriken teori refererades 

det till Jahn, Eichhorn & Brühl (2017, s. 4 f.) som menade att två vanliga kriterier för 

individer att bedöma legitimitet utifrån var trovärdighet och pålitlighet.  

En agents trovärdighet är starkt kopplat till agentens motivation. Enligt 

trovärdighetsbegreppet skulle en agents drivkraft påverka graden av tillit som agenten får från 

andra aktörer i fotbollsvärlden. Med externa motivation som exempelvis finansiella förmåner 

som första prioritering som något som skulle sänka legitimitetsnivån. Det motsatta, intern 

motivation som att prioritera sociala världen som sina spelares sportsliga framgång kan vara 

ett exempel på något som skulle kunna öka legitimitetnivån för agenten. Bearbetningen av 

materialet visar dock att majoriteten av både spelare och sportchefer inte anser att det finns 

någon problematik att agenters motivation är att tjäna pengar. Två av tre agenter som 

intervjuades angav även att potentialen att tjäna pengar var en bidragande faktor till att de 

sökte sig till agentyrket. En sportchef nämnde dock att om en agent blir för tjatig om att få sin 

del av pengarna så tappar man tillit för den agenten.  

 

Pålitlighetsbegreppet handlar om transparens. Att man känner att agenten är öppen och ärlig 

mot dig är något som styrker tilliten till agenten. Det är något som samtliga spelarna ansåg 

vara väldigt viktigt och något som påverkade tilliten för agenten. Agenten skulle vara ärlig 

och inte ge spelaren falska förhoppningar eller tomma löften vilket citatet nedan visar. 

 

En bra agent är någon som man kan lita på. Det tycker jag är lite viktigare än pengar biten. De får gärna 

ta lite mer procent av lönen men att man känner att det de säger är sant och att de inte bygger upp några 

falska förhoppningar. - spelare 1 

 

Att alla spelarna ansåg att det var viktigt att agenterna är öppna och sanningsenliga för att 

betraktas som legitima överensstämmer med det som Jahn, Eichhorn & Brühl (2017, s. 4 f.) 

skrev men även med sportchefernas bild. De pratade förvisso mindre om öppenhet och 
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ärlighets påverkan på tilliten för agenter och mer om en övergripande relation. Denna relation 

skulle dock inte funka utan en ärlighet och öppenhet mellan agenterna och klubbarna 

konstaterade en sportchef.  

6.3 Legitim för spelare men inte sportchefer 

 

Jahn, Eichhorn & Brühl (2017, s. 4 f.) menar att om individens krav eller förhoppningar 

uppnås av organisationen, bedöms organisationen vara legitim vilket leder till en positiv 

inställning till organisationen från individens sida. Organisationen är i studiens fall agenter 

och studiens resultat visar att samtliga spelare menar att agenter fyller en viktig funktion. De 

var i nuläget nöjda med sina agenter. Agenterna uppfyllde alltså deras förhoppningar och 

krav och det ledde till att de hade en positiv inställning gentemot i alla fall sina egna agenter. 

Sportcheferna hade en mer negativ inställning gentemot agenter. Det kan förklaras med att 

sportcheferna ansåg att agenter inte fyller någon funktion i Sverige. Två av sportcheferna 

menade att agenterna kan fylla en funktion ifall man ska flytta spelare utomlands men att de 

alltså inte riktigt behövs i Sverige. Två av tre sportchefer medgav också att om de skulle få 

bestämma skulle agenter inte finnas på den svenska fotbollsmarknaden. Resultaten visar att 

det finns ett tydligt missnöje med agenter från sportchefer sida troligen för att de i allmänhet 

ses som en sorts motståndare vid förhandlingsbordet som inte fyller någon positiv funktion 

för klubben men som ändå kostar de pengar. Agenterna verkar inte uppfylla sportchefernas 

krav och förhoppningar vilket förklarar deras mer negativa inställning gentemot agenter. 

Enligt Lichtlé et al. (2018, s. 56 f.) är individer mer benägna att lita på aktörer som uttalat ska 

hjälpa dig i situationer där du känner dig sårbar. Tidigare har det nämnts att agenter 

framförallt jobbar för spelare. Oftast hjälper de spelaren i situationer där de kanske är mindre 

vana eller där de själva hade haft ett kunskapsunderläge exempelvis vid en 

kontraktsförhandling. Det kan förklara varför spelare i högre utsträckning litar på agenter och 

att de i längden ser agenter som mer legitima än sportchefer som kanske ibland ser agenterna 

som en sorts motståndare vid förhandlingsbordet.  
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6.4 Vad gör agenter för att öka sin legitimitet  

Deephouse & Suchman (2008, s. 3) och Galaskiewicz (1985, s. 296) tog upp tre 

tillvägagångsätt som organisationer kan använda sig av för att öka sin legitimitet. Dessa är att 

donera ekonomiska resurser till välgörande ändamål, rekrytera individer som har högt 

anseende i branschen och få externa godkännande. Alla dessa tre legitimitetsökande åtgärder 

fann studien exempel på att fotbollsagenter gjort. Utöver dessa fanns det även en fjärde 

åtgärd som handlade om att följa reglerna.  

 

När det kommer till att donera ekonomiska resurser så var det oftast inte på samma sätt som 

organisationer vanligtvis gör det. Vanligtvis handlar det om att företag donerar stora belopp 

till välgörande organisationer. I fotbollsagenternas fall handlade det oftast om att exempelvis 

erbjuda sig att jobba gratis under en period för en spelare som inte ännu har ett kontrakt som 

kan finansiera en agent. Detta görs oftast för att skapa en tillit från spelarens sida till agenten.  

Det är förvisso inga fysiska pengar som byter hand utan det är mer en tjänst som agenten 

donerar. Resultatet blir dock det samma, det genererar goodwill hos framtida kunder och ökar 

agentens legitimitet.  

 

Att rekrytera individer som har ett högt anseende i fotbollsvärlden för att öka ens legitimitet 

är något som tycks vara vanligt i agentbranschen. Om man skummar igenom listan med alla 

registrerade och certifierade förmedlare ser man många tidigare spelare flera av dem har 

spelat på högsta nivå i Sverige och utomlands och vissa har även landslagsmeriter. Dessa 

spelare är inte nödvändigtvis bara någon sorts ambassadör för en agentur. Dock går det inte 

att komma ifrån att en tidigare spelare, särskilt med landslagsmeriter troligen har ett högre 

anseende i fotbollsvärlden än en agent som inte har en framgångsrik spelarkarriär bakom sig. 

Den positiva inställningen som omgivningen har mot en före detta storspelare smittar av sig 

på den agentur som spelaren jobbar för. I samma process får den tidigare spelaren som nu är 

agent en annan sorts tillit från omgivningen än sina branschkollegor. Detta bekräftades även 

av en av agenterna som inte tidigare spelat fotboll på högsta nivå.  

En annan agent hade tidigare arbetat som ungdomstränare när han blev rekryterad till firman 

som han nu jobbar på. Han hade själv ingen tanke på att bli agent när företaget förfrågade om 

han kunde tänka sig att byta karriär. Det går att tänka sig att företaget som konverterade 

ungdomstränaren till agent hade en liknande tanke med att anställa en person som redan hade 

ett högre anseende inom fotbollsvärlden.  
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Samtliga spelare hade agenter som haft andra positioner inom fotbollen som exempelvis, 

tränare, sportchef eller spelare innan det sadlat om till agenter. Detta ansågs vara en viktig 

faktor som gjorde spelarna mer benägna att lita på sina agenter då de ansågs “förstå 

fotbollsvärlden” bättre.  

 

Den tredje åtgärden handlar om externt godkännande och det är något som agenter jobbar 

mest med. En agent beskrev ett exempel där han vill komma i kontakt med en yngre spelare 

och att det är mycket enklare om han och spelaren har en gemensam kontakt som exempelvis 

en tränare som kan gå i godo för honom. Någon som kan berätta för spelaren och spelarens 

föräldrar att det här är en agent som man kan lita på.  

 

Det bästa är ju ifall man får tag i någon som kanske kan mer eller mindre presentera en till föräldrarna. 

Någon som man kan höra av sig till dem och säga att de känner mig. För föräldrar och spelare vill ha 

trygghet. Är det så att jag känner deras tränare då kan han gå i godo för mig då är det mycket lättare att 

skapa tillit. -agent 1  

 

Två av tre spelare berättade att det pratas en del om agenter med medspelare. Oftast positiva 

saker som skulle kunna öka en medspelares benägenhet att också anlita samma agent. Dock 

uppgav ingen spelare att de har tillfrågats att rekommendera sin agent till en annan spelare. 

Sportcheferna angav dock att de varken rekommenderar agenter eller lyssnar särskilt mycket 

på ifall någon i deras närhet pratar gott om en agent då de istället vill skapa sig en egen 

uppfattning av agenten.  

 

Samtliga agenter hävdade att en viktig del av deras verksamhet är att se till att allt går till på 

ett regelrätt sätt, då det påverkar spelarnas och klubbars tillit gentemot dem var. Det kan ses 

som en självklarhet men eftersom branschen enligt samtliga agenter präglas av ett dåligt rykte 

och att det finns en sorts allmän skepticism mot yrket är det extra viktigt för att inte 

associeras med den mörkare sidan av agentbranschen. Det handlar framförallt om att se till att 

vara registrerad och certifierad, men även om att se till att exempelvis företagets redovisning 

är korrekt. Alla kostnader ska betalas vitt och redovisas menade bland annat en agent.  



 

 

34 

 

6.5 Fotbollsagenternas legitimeringsprocess 

 

Det framgick tidigare att tillit är en vital faktor för att en fotbollsagent ska uppnå legitimitet. 

Flera aktiviteter togs även upp som agenter gör för att öka sin legitimitet. Hur en 

fotbollsagents legitimeringsprocess ser ut kan förklaras bättre genom den tidigare nämnda 

modellen ”Categorization over time”, som nedan konstruerats om till just ”Fotbollsagenternas 

legitimeringsprocess”. Om tidigare analysavsnitt beskrev djupgående faktorer som 

legitimerar fotbollsagenten, utgår detta perspektiv från en linjär process som beskriver hur 

och när fotbollsagenten blir legitim.   

 

    Figur 5 – Fotbollsagenternas legitimeringsprocess 

 

Det beskrevs i teorikapitlet att denna modell består av tre faser. Varje fas beskriver var i 

legitimeringsprocessen agenten befinner sig. Dessa faser är uppkommande, mognande och 

legitimerad precis som i originalversionen av ”Categorization over Time- modellen”. 

Trösklarna motsvarar de avgörande händelserna som tar agenten till nästa fas. I detta fall 

handlar det om aktiviteter som registrering hos det svenska fotbollsförbundet (tröskel 1) och 

ett externt godkännande i form av uppnådd tillit från aktörer i fotbollsbranschen (tröskel 2). 
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6.5.1 Uppkommande 

 

I den uppkommande fasen präglas agentbranschen av många oseriösa personer som ofta 

kallar sig agenter. Det kan vara allt från personer med ett visst kontaktnät som muntligt 

försöker värva en spelare utan något bolag eller registrering, personer som försöker tjäna 

pengar på ett olagligt sätt med andra ord.    

Det är vissa som säger att de har ett bolag men det finns ju inget bolag liksom. Utan man jobbar med 

pengar under bordet. – agent 1 

Detta är troligen även en av huvudanledningarna till den negativa publiciteten agenter får. 

Samtliga respondenter i studien uppfattade just mediernas bild av agenter som negativ. De 

flesta hävdade till och med att den var rättvis med tanke på allt som händer i branschen. En 

respondent upplevde att det var efter att förbundet tagit bort licenskraven som agentyrket fick 

sämre rykte, då det öppnade upp för vem som helst att komma in branschen och att man 

missbrukat det på flera sätt. 

En av orsakerna att yrket tappade sin legitimitet var när man valde att tagit bort licenskraven. Då kom 

det in flera oseriösa personer i branschen. – agent 2 

Sportchefer och fotbollsspelare har blivit mer skeptiska mot agenter och detta leder till 

förminskad tillit i branschen. Tillit som i sin tur är avgörande för att ingå förhandlingar och 

upprätthålla kontakten med sportchefer och spelare. Tidigare i studien framgick det dessutom 

att en sportchef inte samarbetar med agenter han inte litar på. Detta har försvårat situationen 

för agenter i den uppkommande fasen som inte agerar oetiskt och strävar efter att göra en 

karriär inom agentbranschen.  

6.5.2 Tröskel 1: Svenska fotbollsförbundets registrering 

 

Det som däremot har gjort branschen tydligare och mer strukturerad är det svenska 

fotbollsförbundets nya regelverk som trädde i kraft år 2018. Detta ger de ”seriösa” agenterna 

möjlighet att bli registrerade och på så sätt uppnå en sorts kvalitetsstämpel som höjer deras 

anseende i andra branschaktörers ögon. Det kan också ses som ett externt godkännande från 

det svenska fotbollsförbundet. Något som är avgörande för att nå nästa fas i 

legitimeringsprocessen. I en fråga om en agent känner att sportchefer har förtroende för 

honom svarade han följande: 
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Ja, det har jag märkt av efter att jag blivit certifierad. Då har du den kvalitetsstämpeln och då blir du 

tagen på större allvar. Jag vet det utifrån egen erfarenhet också. Är du aktiv i en förening (sportchef) får 

du väldigt många mail och samtal av massa personer som kallar sig för agenter och har spelare, men är 

du certifierad eller registrerad tar klubben dig på större allvar. – agent 2 

 6.5.3 Mognande 

Vid mognadsfasen innebär det att agenten börjat få större förtroende av spelare och 

sportchefer. Dels på grund av sin kvalitetsstämpel i form av registrering eller certifiering, 

som numera är en nödvändighet ifall man ska vara verksam agent och få betalt i Sverige. 

Däremot finns det flera fotbollsagenter som är registrerade men inte har någon vidare 

framgång med klienter eller sportchefer. Detta eftersom agentbranschen är komplex och att 

det är flera bakomliggande faktorer till att en agent berättigas och uppnår en viss status inom 

branschen. En agent pratar om två huvudfaktorer utöver registreringen: funktion och relation. 

I början är det självklart svårt, förutsatt att du inte är en tidigare fotbollsspelare exempelvis. Då har 

personer i branschen oftast stor tillit för dig. Annars handlar det om att skapa en dynamik mellan dig 

och en part, en relation, som självklart bygger på tillit. Sen är det viktigt att man fyller en funktion 

också, att du kan erbjuda spelare och klubbar nånting, att du är användbar för deras behov och mål de 

har. – agent 3 

 Hur en agent skapar en bra relation med en part framgår i tidigare teori med motivation och 

transparens som två potentiella huvudfaktorer. Att agenterna var öppna och ärliga var 

avgörande för att uppnå tillit. För att nå nästa fas måste en agent även fylla en funktion som 

spelare och klubbar värderar. Det kan vara allt från hålla extraträning för yngre spelare till att 

genomföra en spelarövergång utomlands. 

Om man vill komma utomlands och bli såld då tror jag att de flesta har agent. - spelare 1. 

Naturligtvis handlar det sedan om att utföra det man uppges erbjuda. Det är just det som är 

dynamiken mellan samtliga faktorer i denna bransch: att man är registrerad, ärlig om hur man 

arbetar och vad man kan erbjuda. Detta skapar tillit som leder till bra relationer med parter, 

som i sin tur leder till att man har större möjlighet att genomföra förhandlingar med spelare 

och klubbar, och därmed etablerar sig och skapar ett bra CV. 

”Jag ger inte orealistiska löften, att jag kommer ta den här spelaren till AIK, Hammarby eller Turkiet. 

Utan jag säger att ja kommer ge den här spelaren tid, jag kommer bevaka den här spelaren och göra det 

bästa jag kan. Sen utformar jag någonting utifrån hans önskemål, jag ger inte löften att han kommer 

spela i Manchester nästa år. Det tror jag uppskattas mycket, att vara ärlig” – agent 2 
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6.5.4 Tröskel 2: Externt godkännande 

 

En spelare nämnde att ryktet inom branschen var avgörande ifall en agent anses vara legitim. 

Detta eftersom antal aktörer på den svenska fotbollsmarknaden är få jämfört med andra 

yrken, då det finns begränsat med fotbollslag i ligorna på elitnivå. 

Branschen är så pass liten och folk pratar med varandra […]. Så det påverkar mycket det här mun till 

mun snacket.  – spelare 2 

Detta leder oss in på det externa godkännandet som tas upp i tidigare teori. Genom att ha 

skapat goda relationer och genomfört diverse tjänster för spelare och klubbar konstrueras ett 

gott rykte för agenten i branschen. Det externa godkännandet av aktörer i branschen kan ses 

som tröskeln som tar agenten till den slutgiltiga fasen av legitimeringsprocessen, vilket är 

uppnådd legitimitet. En respondent menade följande: 

Jag kände att efter att ha gjort ett par övergångar och vunnit flera personers förtroende blev allt enklare. 

Fler samtal kom in, folk visste vem jag var. Jag var liksom accepterad om man säger så. Personer jag 

hade kontakt med började rekommendera mig osv. – agent 3 

6.5.5 Legitimerad 

 

Den slutgiltiga fasen innebär uppnådd legitimitet. Kollar man tillbaka på Tyllströms modell 

handlade den slutgiltiga fasen om att en produkt varit konstant under en viss period, 

produkten kan handlas, och produktens egenskaper har stabiliserats och definierats. Dessa 

aktiviteter och mekanismer ser vi delvis också hos en legitimerad agent. Översätts detta till 

vad som kännetecknar en legitimerad fotbollsagent kan man säga att agentens egenskaper och 

roll accepteras i branschen, främst på grund av registreringen av det svenska 

fotbollsförbundet. Registreringen gör också agenten tillgänglig till att handlas på marknaden, 

då endast registrerade agenter får genomföra övergångar i Sverige enligt den nya regleringen. 

Slutligen har den legitimerade agenten även etablerat sig under en viss period genom 

byggandet av relationer och erfarenheter, vilket kan liknas med det externa godkännandet. 

6.6 Kortare slutsatser av materialet till den teoretisk frågeställningen 

 

I detta avsnitt har det framgått att tillit är nästintill synonymt med legitimitet inom 

agentbranschen. Agenter bedöms antingen vara seriösa eller oseriösa beroende på ifall det 
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bedömdes att man kunde lita på dem eller inte. Agenternas inre motivation som exempelvis 

att tjäna pengar verkar haft en mindre viktig roll när det handlade om att bedöma om man kan 

lita på en agent. Vilket talar emot en del tidigare forskning angående hur individer bedömer 

en organisations legitimitet. Det som däremot var viktigare var att agenten var ärlig och 

öppen gentemot de andra aktörerna i fotbolls Sverige. Enligt respondenterna var det en vital 

aspekt när man skulle bedöma om man kunde lita på en agent.  

 

Spelare tycktes ha en positivare inställning gentemot agenter i deras närhet än sportchefer. 

Detta tycktes bero på att spelarna i större utsträckning var nöjda med de tjänster som agenter 

hjälper dem med medan de inte lever upp till sportchefernas krav.  

 

Det fanns tre konkreta strategier som organisationer vanligen använder sig av för att höja sin 

legitimitet. Resultaten visade att agenter använder sig av modifierade versioner av dessa 

strategier och att dessa på olika sätt höjer deras legitimitet. De tre modifierade strategierna 

var att: jobba gratis, rekrytera från andra positioner i fotbollssverige och få externa 

godkännande från personer inom fotbollen som spelare redan litar på. Att legitimitet är starkt 

kopplat till individen inom fotbollen i Sverige och legitimitets överförbart och förmåga att 

“smitta” kommer diskuteras djupare i kapitel 7. Att följa de reglerna som gäller agenter men 

även organisationer i allmänhet var en legitimitets skyddande aktivitet som agenterna i 

studien jobbar aktivt med.  

 

I studien visade det sig att registrering och certifiering av svenska fotbollsförbundet vara en 

nyckelfaktor till att en agent definieras som seriös av spelare och sportchefer. Då flera 

oseriösa individer är verksamma inom agentbranschen anses registreringen vara en sorts 

kvalitetsstämpel. En kvalitetsstämpel inom branschen kan innebära att man ses som en mer 

legitim agent som aktörer i fotbollssverige kan lita på. Detta öppnar i sin tur upp för goda 

relationer och fler samarbeten med spelare och klubbar. Vidare framgick det att ryktet inom 

branschen spelar stor roll i hur en agents legitimitet konstrueras. Ett bra rykte bygger just på 

goda relationer och en bakgrund av att ha genomfört ett antal tjänster för spelare och klubbar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att ett klanderfritt rykte i branschen, registrering och ett 

etablerat CV är i stort sätt det som konstruerar en agents legitimitet.  
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7. Diskussion 
I detta avsnitt förs en diskussion om varför studien fick så få personliga exempel av oetiskt arbete och varför 

man gärna vill distansera sig från den sidan av agentbranschen. Det tas även upp ifall det finns någon logik 

med att agenter mutar spelare, vilket oftast togs upp som ett hypotetiskt exempel på oetiskt arbete. Detta följs av 

en diskussion om hur legitimitet bärs av individer inom fotbollen och hur det kan “smitta av sig”. Vidare förs en 

diskussion förs om varför agenter är mer legitima för spelare än klubbar. Slutligen diskuteras det som studien 

valt att kalla pengarparadoxen och vilken påverkan det kan tänkas ha på agentbranschen. 

7.1 Oetiskt arbete- varför talas det inte mer om det?  

 

Resultatet av den empiriska forskningsfrågan matchade till stor del våra förväntningar inför 

studien. SvFF:s beskrivning av vad fotbollsagenter gör stämde överens med studiens resultat 

med någon enstaka tjänst som undantag. Undantaget var att vissa agenturer försöker förse 

sina spelare med verktyg som kan hjälpa spelaren sportsligt, exempelvis extra träningspass 

och matchanalyser. Detta är förmodligen inte allmänt känt då majoriteten av agenturer inte 

erbjuder sådana typer av tjänster, utan det var en relativt ny tjänst som agenturer börjat 

erbjuda. I avsnitt 1.2 framgick det att medier ofta uppmärksammar oetiskt arbete och 

potentiellt kriminella aktiviteter som sker i branschen. Studiens resultat visar dock att det inte 

var så vanligt förekommande som vi hade trott på förhand. En orsak kan vara den 

tysthetskultur som vi upplevde präglade respondenternas svar inom det ämnet. De flesta 

respondenterna distanserade sig när frågor ställdes om oetiskt arbete. Distanseringen var ofta 

i form av att man tydliggjorde att det var hypotetiska exempel och att man själv absolut inte 

hade någon personlig erfarenhet av det man berättade. En möjlig anledning till att 

respondenterna ogärna ville prata om detta ämne kan vara att det finns en rädsla av att hamna 

i trubbel om man avslöjar något, då det ofta rapporteras om att det finns kriminella inom 

agentbranschen. 

  

Det som oftast togs upp som ett hypotetiskt exempel av oetiskt arbete var olika sorters mutor 

framförallt till unga spelare. I scenariot ges spelarna gåvor ofta i form av dyra 

märkesprodukter eller pengar i hopp om att det kommer övertala spelaren att skriva ett 

förmedlarkontrakt med agenten. Mutan kan ses som ett effektivt övertalningsmedel. 

Övertalning sker vanligtvis genom löften om hur långt man kan ta spelaren i karriären eller 

att man berättar om vilka tjänster man kan erbjuda spelaren. Att ge spelare gåvor i form av 

exempelvis märkesklockor eller nya fotbollskor kan också ses som en sorts övertalningsform. 
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Enligt en respondent kan vara en väldigt effektiv metod eftersom många talangfulla 

ungdomar ofta kommer från väldigt tuffa förhållanden där pengar inte är någon självklarhet. 

När en spelare blir erbjuden exempelvis en klocka som kostar mer än föräldrarnas årshyra på 

lägenheten är han troligen mycket mer benägen att välja den agenten som erbjuder den gåvan. 

En möjlig anledning till varför agenterna vill åt spelaren i sån hög grad att denne är villig att 

muta spelaren kan vara att agenten behöver spelaren för att skapa sig nödvändiga kontakter 

inom branschen. Den svenska agentbranschen kan vara väldigt svår att slå sig in på. Att skapa 

rätt kontakter är vitalt men hur man går tillväga och hur kontakterna skapas är dock inte lika 

klart. En respondent menade att det enklaste och effektivaste sättet att skapa kontakter är att 

representera en spelare som alla klubbar vill ha. Då kommer de personerna som agenten vill 

ha en relation med som exempelvis sportchefer att höra av sig till agenten istället för tvärtom. 

Med det i åtanke är det kanske inte lika konstigt att det förekommer att agenter korsar etiska 

och ibland lagliga gränser för att kunna representera en spelare. 

  

En alternativ anledning till varför respondenterna inte kunde berätta mer konkret om oetiskt 

arbete är att det kanske inte är så vanligt med oetiska metoder i agentbranschen som man kan 

tänka sig om man läst det som står i de svenska nyhetsmedierna. Ett flertal respondenter 

menade att medierna föredrar att publicera nyheter som vinklas negativt mot agenter då det 

skapar mer uppmärksamhet. Det kan tänkas att det oetiska arbetet som sker i branschen 

kanske förstoras av medierna och är kanske inte lika vanligt som det porträtteras. Det kan 

vara anledningen till att respondenterna i allmänhet inte kunde ge personliga exempel på 

oetiska metoder som agenter använt sig av, eftersom de själva inte hade varit med om det. 

7.2 Smitta och överföring av legitimitet  

 

I avsnitt 6.4 beskrevs olika aktiviteter som agenter gör för att öka sin legitimitet. Där ibland 

anställa individer som redan ses som legitima inom fotbollsbranschen som exempelvis före 

detta spelare eller tränare. Dessa individer kunde spelare lita på mer då de ansågs “förstå 

fotbollsvärlden” bättre. Vi menar att legitimitet i form av tillit är något som individer inom 

fotbollsvärlden samlar på sig oavsett roll i fotbollsvärlden. Tilliten tycks dock vara enklare att 

samla i en roll som exempelvis spelare. När en individ inom fotbollen byter roll, till exempel 

går från spelare till agent nollställs inte den tilliten som individen samlat på sig under åren 

som spelare. Individen tar istället med sig stora delar av den legitimiteten som de haft som 
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spelare över till sin nya roll. Ett rollbyte innebär dock inte att legitimitetsnivån alltid är helt 

oförändrad, men en stor del av legitimiteten tycks vara kopplat till personen oavsett om den 

byter roll inom fotbollen. Detta stärks av att alla spelare som studien intervjuat berättat att de 

litar mer på deras agent eftersom denne har haft en tidigare karriär inom fotbollen innan de 

blev agenter. 

  

Tanken att legitimitet skulle kunna smitta av sig på den organisation som agenten jobbar åt 

eller de kollegor som agenten jobbar med är en tanke som lyfts i avsnitt 6.4 med exemplet att 

före detta landslagsspelare ofta finns registrerade för agenturer. Ett annat exempel om hur 

legitimitet kan smitta handlar om det externa godkännandet som agenter använder sig av 

exempelvis genom att presenteras för spelaren av deras tränare. Tränaren som får anses 

symbolisera klubben i det här fallet ger ett sorts godkännande av agentens trovärdighet 

genom att presentera honom för spelaren. Tilliten som spelaren har för sin tränare “smittas” 

då över till agenten som tränaren berättat om. 

7.3 Agenternas legitimitet - en kamp mellan spelare och klubbar? 

 

Något som kan tyckas vara väldigt intressant är de motstridande synerna respondenterna hade 

om fotbollsagenter. Som det framgår tidigare menade samtliga sportchefer att de i ett 

drömscenario hade verkat inom svensk fotboll utan agenters närvaro. De framhävde att 

agenter egentligen inte behövs och att man smidigt skulle kunna göra affärer utan deras 

närvaro. Samtidigt menade spelarna att det är en självklarhet för en spelare att ha en agent, 

och om en spelare vill ta steg uppåt i sin karriär är agenter ett måste. Detta kan ur en mer 

analytisk synvinkel ses om en dragkamp om agenternas legitimitet där agenternas roll i 

fotbollssverige är självklar enligt spelarna, men deras existens ifrågasätts av klubbarna. 

  

Det diskuterades tillsammans med respondenterna om ett hypotetiskt scenario där agenter 

inte fanns i fotbollsbranschen. Det som utmärkte sig starkt var enigheten om att spelarna hade 

tappat rejält i förhandlingsstyrka gentemot klubbarna i ett sådant scenario. Det är förståeligt 

då agenten är en person som bland annat kan informera spelaren om andra klubbars intresse 

och har erfarenhet av hur hög lön en spelare kan tänkas kräva. Dessa faktorer spelar en stor 

roll i förhandlingar mellan spelare och klubbar, där klubbar med sin förhandlingsvana och 

maktposition skulle kunna trycka ner värdet av kontraktet om spelarna inte erhöll samma 
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kunskap som deras agenter gör idag. Då agenter hjälper spelare upplevs de som legitima i 

spelarnas ögon men inte i klubbarnas som blir deras motståndare vid ett förhandlingsbord. 

Trots det framgick det att klubbarna i de flesta fallen betalar agenternas löner. Vilket kan ses 

som något ologiskt.  

7.4 Pengarparadoxen  

I avsnitt 5.8 presenteras information angående agentarvodet och vem som betalar det. 

Kortfattat kan man säga att paradoxen huvudsakligen består av att agenter arbetar för spelare 

men trots det är normen att klubbarna betalar för agenten. Det är olikt många andra idrotter i 

Sverige då det tydligen är normalt i både ishockey och i damfotboll att spelaren betalar för 

agenten själv. Varför det är så fick studien inget bra svar på. En agent sa att anledningen till 

att agenter inte får betalt av damklubbar inom svensk fotboll är att det inte finns tillräckligt 

med pengar i de klubbarna. Det låter dock inte logiskt att klubbarna betalar agentarvode för 

att de kan och har råd. Det är enligt vad vi kan läsa oss till även normen i fotbollseuropa att 

klubbar betalar agenternas arvode. Att klubbar betalar agentarvoden mångmiljonbelopp varje 

år kan tänkas vara en bidragande faktor till att agenter har fått ett sådant dåligt rykte i 

branschen. När klubbarna betalar direkt till agenter blir det en sån tydlig symbolik för att 

agenter tar pengar från fotbollen, som klubbarna representerar. Vi tror att om spelare skulle 

börja betala sina agenter från sin egna lön skulle bilden av att agenter tar pengar från 

fotbollen minska. Potentiellt skulle det leda till att agenter kommer kategoriseras som 

individer som utför tjänster mot betalning för fotbollsspelare på samma sätt som frisörer eller 

trädgårdsmästare. Detta skulle i sin tur innebära att den negativa bilden av agenter som 

“snor” pengar från fotbollen skulle kunna minska. Vi inser dock att i praktiken skulle det 

troligen bli så att agentarvodet kommer förbli lika högt och kanske till och med behöver höjas 

för att kompensera för eventuella skatter då spelaren kommer bli som en sorts mellanhand 

mellan agenten och klubbarna.  

 

Att gå djupare in på anledningarna till varför klubbarna betalar agentarvoden och vilka 

möjliga konsekvenser en förändring av det systemet skulle få kan ses som ett intressant 

forskningsämne för framtida forskning.  
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8. Slutsatser 
Den första frågeställningen som studien försöker besvara är följande: Vad gör fotbollsagenter 

i Sverige och vad erbjuder de fotbollsspelare och fotbollsklubbar för tjänster? 

Det studien kom fram till är att svenska fotbollsagenter framförallt jobbar för spelare då hjälp 

vid kontraktsförhandlingar med klubbar och initiera spelarövergångar är de huvudsakliga 

arbetsuppgifterna. Utöver det, sköter de även kommersiella kontrakt och kontaktar klubbar på 

uppdrag från spelarna. De fungerar även som ett sorts bollplank som spelare kan diskutera 

matchprestationer men även andra saker med. Bland de tjänster som agenter erbjuder klubbar 

handlar det oftast om att skapa en kontakt mellan klubbar och nya marknader. Tjänster som 

agenter tillhandahåller framförallt yngre spelare är att erbjuda extraträning, matchanalys och 

tillgång till rehab. När det kommer till vad agenten gör rent konkret handlar mycket om att 

hålla en ständig dialog med aktörer inom fotbollen. Detta görs med många telefonsamtal, 

sms, mejl och personliga möten. Enligt studiens respondenter förekommer det oetiskt arbete 

inom den svenska agent branschen. Dock är det svårt att avgöra i vilken utsträckning detta 

förekommer då respondenterna i studien oftast bidrog med hypotetiska scenarion och endast 

en respondent berättade om ett personligt exempel. Detta kan vara ett tecken på att det oetiska 

arbetet i branschen kanske inte existerar i den utsträckningen som oftast porträtteras i media. 

Men det kan även vara ett tecken på att det råder en tysthetskultur där aktörer inom fotbollen 

ogärna pratar om det oetiska som sker i branschen.  

 

Den andra frågeställningen som studien strävat efter att besvara är följande: Hur konstruerar 

fotbollsagenter legitimitet i en bransch med dåligt rykte? Det kortfattade svaret är att agenter 

jobbar en del med legitimitetsökande aktiviteter. Hur agenter konstruerar legitimitet handlar 

huvudsakligen om att skapa tillit från andra aktörer i fotbollssverige. Framförallt handlar det 

om att få externa godkännanden från andra aktörer inom fotbollssverige samt att associera sig 

med aktörer inom den svenska fotbollen som har högre legitimitet. En aktivitet som inte 

användes i lika hög utsträckning var att arbeta gratis. Den sista aktiviteten var en pågående 

process som innebar att man såg till att sin verksamhet följer de regler och lagar som finns. 

Detta för att komma så långt som möjligt från den sidan av agentbranschen som anses vara 

illegitim. Det nya regelverket som trädde i kraft 2018 tycks även ha ökat legitimiteten i 

branschen. Då man genom registrering och certifiering får ett sorts externt godkännande från 

svenska fotbollsförbundet vilket bidrar till konstruktionen av agenternas legitimitet.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide till agenter 

 

Öppningsfrågor 

Kan du berätta lite om dig själv? (ålder, familj, bakgrund) 

Hur blev du agent? (Varför) 

Hur länge har du arbetet i din nuvarande bransch? 

 

Agenters arbetsuppgifter 

Vad gör en agent? (Är det något du gör utöver detta?) 

Skulle du kunna beskriva en vanlig arbetsdag i detalj? (Alt vecka) 

Hur är er/din verksamhet uppbyggd? (Agentur eller ensam?) 

Vem jobbar du för? (Spelare eller klubbar, ev:hur skiljer sig arbetet för respektive 

arbetsgivare) 

Är det någon tjänst som agenter utför som inte är allmänt känt? (Exempel) 

Hur beräknas erat arvode? (Vem betalar) 

Känner du till att det förekommer oetiskt arbete av agenter inom svensk fotboll? (Exempel)  

 

Tillit, pålitlighet och acceptans:  

Enligt din åsikt varför behövs fotbollsagenter? 

Vem skulle utföra era arbetsuppgifter ifall ert yrke inte fanns? ( hur ser det ut för de spelare 

som inte representeras)  

Vilka tror du skulle bli vinnare/förlorare av fotbollsagenter frånvaro? 

Hur uppfattar du allmänhetens bild av agentbranschen? (Spelare & Sportchef) 

Vad tycker om agenters exponering i media? (Rättvis?) 

Vad kan agentbranschen göra för att förbättra sin image i media? (mer transparens?)  

Hur jobbar du för att skapa en positiv image av dig själv som agent? 

Upplever du att spelare och sportchefer har förtroende för dig? (På vilket sätt)  

Känner du vid något tillfälle behov av att legitimera eller försvara din roll?  

(Vid vilka tillfällen? Vad tror du det beror på?)  

Vad krävs det för att en agent ska vara berättigad enligt dig?  (Legitim, har du några kriterier 

du utgår efter?) 
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Reglering: 

Certifieringen kan ses som en kvalitetsstämpel, hur högt värdesätts certifieringen inom 

branschen?  

Har ni certifierat er för att representera spelare under 18 år? (varför, varför inte?) 

Hur har de nya reglerna påverkat branschen i övrigt? ( har den nya regleringen kommit med 

några fördelar respektive nackdelar för dig?)  
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Bilaga 2: Intervjuguide till spelare 

 

Hur länge har du spelat fotboll? 

Hur länge har du varit representerad av en agent? (om inte varför inte) ( Om ja varför) 

Vad har du för erfarenhet av agenter? (positiva eller negativ)  

Vad är en bra agent?  

  

Agenters arbetsuppgifter 

Vad erbjuder en agent dig för tjänster? 

Kan du berätta mer specifikt hur det ser ut under…..ex kontraktsförhandlingar? 

Hur ser konversationerna ut mellan dig och din agent? (vad talas det om, endast buisness?) 

Hur får din agent betalt för sina tjänster? (Vem betalar)? 

Är du medveten om något som agenter gör som inte är allmänt känt? 

Är det någon tjänst som du önska din agent kunde erbjuda som hen inte gör i dagsläget? 

(varför) 

Är du medveten om någon agent som handlar på ett sätt som kan ses som oetiskt? (på vilket 

sätt?) 

 

Tillit, pålitlighet och acceptans  

Enligt din åsikt varför behövs fotbollsagenter? 

Om inte fotbollsagenter fanns vem skulle du vända dig till med de uppdragen som du idag får 

hjälp med av din agent? (skulle du göra något på egen hand)  

Vilka tror du skulle bli vinnare/förlorare av fotbollsagenter frånvaro? (du eller klubbarna) 

Känner du till någon professionell fotbollsspelare som inte representeras av en agent? (vet du 

hur de gör istället?) 

 

Hur uppfattar du mediernas bild av agentbranschen? (stämmer den bilden med din version av 

verkligheten?) 

Har du förtroende för din agent? (Varför?) 

Vilka kriterier utgår du ifrån vid valet av agent?  
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Reglering: 

Reglementet för svenska fotbollsagenter förändrats under sommaren 2018, har det påverkat 

dig på något sätt?  

I och med det nya regelverket blir agenter licenserade efter att de skickat in sitt brottsregister 

vad är dina tankar kring det? 

Det står bland annat i det nya reglementet att spelaren själv måste säkerställa att agenten är 

registrerad hos SvFF, är det något du har gjort? (Vet du hur man ska gå tillväga för att göra 

det? ) 

I det nya reglementet finns bland annat ett licenskrav för agenter som vill representera spelare 

som är under 18 år, ställer du dig positivt eller negativt till det? (varför)? 
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Bilaga 3: Intervjuguide till sportchefer 

 

Hur började din karriär inom fotbollen? 

Hur länge har du haft din nuvarande roll? 

Vad har du för personlig åsikt om fotbollsagenter?  

 

Agenternas arbetsuppgifter 

Vad har du för kontakt med agenter i din nuvarande arbetsroll?  

Hur ofta kommer ni i kontakt med agenter? (är någon period mer intensiv?) 

Hur arbetar ni med agenter? (Ert samarbete med klubbens agenter / spelarnas agenter) 

Hur ser era agentkostnader ut?  

Är du medveten om något som agenter gör som inte är allmänt känt?  

Är du medveten om några agenter som handlar på ett oetiskt sätt? (på vilket sätt?) 

 

Tillit, pålitlighet och acceptans 

Enligt din åsikt varför behövs fotbollsagenter? 

I ett scenario där agenter inte fanns vems skulle då utföra deras arbetsuppgifter? 

Vilka tror du skulle bli vinnare/förlorare av fotbollsagenter frånvaro? 

Om du fick bestämma, vilken roll skulle fotbollsagenter ha på den svenska 

fotbollsmarknaden? (skulle de finnas) 

 

Hur uppfattar du mediernas bild av agentbranschen? (stämmer den bilden med din version av 

verkligheten?) 

Har du förtroende för agenter? (Varför? Varför inte? På vilket sätt?) 

Vad får dig att lita på en agent? 

Har du några kriterier som du utgår efter när du bedömer om en agent är legitim? (exempel) 

 

Reglering  

Hur har de nya reglerna påverkat er verksamhet? 

Har ni märkt att de nya reglerna påverkat fotbollsbranschen (agenter) i övrigt? 

Har ni någon översikt om agenterna som ni arbetar med är certifierade och registrerade 

förmedlare hos SvFF? (varför, varför inte?) 

 


