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Förord 
Vi vill tacka alla deltagare, som har ställt upp på intervjuer och hjälpt till med att göra denna 

studie möjlig. Tack till alla opponenter i seminariegruppen och tack till vår handledare Yohanan 

Stryjan, som har tagit sig tid att hjälpa oss med att nå vårt mål. 

Ett stort tack till Franco Pertunaj och Martin Pertunaj i Juventus IF för deras engagemang i 

studien och tagit sig tid att ta emot två studenter från Södertörns Högskola.  

�i



Södertörns Högskola  Marco Ratkovic 19891001 
HT-13  Kin Tsang 19901012 
  Företagsekonomi C 
  Kandidatuppsats 

Sammanfattning 
Inledning/Bakgrund 

En division 3-klubb har under fyra säsonger värvat nästan 70 spelare och har samtidigt 

uppmärksammats i media för deras engagemang i Sierra Leone, med ett välgörenhetsprojekt vid 

namn ”Fotboll kan hjälpa”. Det gjorde författarna nyfikna, hur är det möjligt att en amatörklubb i 

fotboll kan värva spelare utomlands i dagens fotbollsmarknad. Med utgångspunkt från Charles E. 

Lindbloms tankar om de åtta bärande konstruktioner inom ett marknadssystem försöker vi förstå 

hur marknadssystemet samordnar aktörer för Juventus att möjliggöra sin affärsidé. 

Frågeställning 

Är de åtta bärande konstruktioner för ett marknadssystem applicerbar ur undersökningsobjektets 

synpunkt?  

Hur har marknadssystemet möjliggjort för Juventus att värva spelare utanför Sveriges gränser? 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera om Juventus ingår i ett marknadssystem och hur 

marknadssystemet har möjliggjort Juventus IF:s verksamhet med att förse den svenska 

fotbollsmarknaden med spelare utanför Sveriges gränser. 

Teori 

De åtta bärande konstruktioner för ett marknadssystem, enligt Charles E. Lindblom, från boken 

Marknad och Samhälle. 

Slutsats 

Studien visar att de åtta bärande konstruktionerna är applicerar för Juventus IF, genom att 

marknadssystemet samordnar och organiserar med varandra kan en klubb som Juventus verka 

inom fotbollsmarknaden med att hantera spelarövergångar utanför Sveriges gränser. 

Nyckelord 

Fotboll, Juventus IF, Marknadssystem, Fotbollsmarknad, Spelarövergång, Amatörklubb.  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Abstract 
Prelude/Background 

A Swedish amateur club in the lower football divisions has acquired nearly 70 players in the last 

four seasons, at the same time the club has attracted the attention of media for its charity project 

in Sierra Leone, with the name ”Football can help”. This prompted the authors to conduct a 

research of how an amateur club could accomplish player transfers from foreign countries.  With 

a basis of Charles E. Lindbloms work in The Market System, regarding the skeleton of the market 

system, the authors are identifying how the market system organize and co-operate to make 

football transfer from foreign countries possible.  

Question formulation 

Is the skeleton of the market system applicable from the objects point of view? 

How has the market system made it possible to accomplish player transfers from foreign 

countries? 

Purpose 

The purpose of this study is to identify if Juventus IF is a part of a market system and how it has 

helped with Juventus IF:s business idea to provide the Swedish football market with foreign 

players. 

Theory 

The skeleton of a market system, according to Charles E. Lindblom. 

Conclusion  

The study show that the skeleton of the market system is applicable for Juventus IF, by the co-

operation and organization of the market system. It is possible for Juventus IF to act within the 

football market and to perform player transfer beyond the Swedish boarders. 

Keywords 

Football, Juventus IF, The market system, Football market, Player transfer, Amateur club.  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Definitionsordlista 
Amatör - ”En person som utövar sin idrott för sitt tidsfördriv och därmed sammanhängande 

nöjes skull.”   1

Amatörklubb - En klubb som spelar i Sveriges femte högsta division (Division 3) eller lägre. 

Arbetsmarknad - En marknad där arbetsgivare och arbetstagare möts. 

IF - Idrottsförening. 

Idrottsförening/klubb/lag - En organiserad grupp människor som ägnar sig åt en sportslig 

verksamhet. 

Fotbollsmarknad - Köp och sälj utav främst spelare och tränare. 

FIFA - Fédération Internationale de Football Association, fotbollens högsta globala maktorgan. 

Fri transfer - En spelare går till en ny klubb utan en övergångssumma till spelare förra klubb 

Marknadssystem - Framstår när marknader har växt och börjat sammankopplas på ett specifikt 

sätt.   2

Professionell klubb - En klubb som spelar i Sveriges fjärde högsta division (Division 2) eller 

högre. 

Professionell spelare - ”Spelare som under ett kalenderår från förening uppbär lön eller annan 

inkomstskattepliktig förmån till ett sammanlagt belopp om lägst 3 000 kr.”   3

Silly Season - En period under när media rapporterar om fotbollsspelares övergångar till nya 

klubbar. En tid med många rykten och skandalhistorier. 

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) - Svenska fotbollens maktorgan. 

UEFA - Union of European Football Associations, Europas maktorgan inom fotboll.  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!  Andersson, Torbjörn. Kung fotboll, sid. 2931

!  Lindblom, Charles. Marknad och Samhälle, sid. 142

!  SvFF, Representationsbestämmelser, 2013 <http://fogis.se/regelverk> sid. 7 (2013-11-18)3
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1. Inledning 
Fotbollsmarknaden är ett system som fascinerar miljoner personer, intresset att följa sitt 

favoritlag under den så kallade "silly season", när övergångsrykten om fotbollslags försök till att 

värva spelare haglar över den fotbollsintresserade är stort för supportrar och övriga 

fotbollsälskare. Medier utnyttjar detta genom att fylla tidningsartiklar, bloggar, podcaster och tv-

program med de galnaste rykten och officiella spelarköp och försäljningar.  

Fotbollens arbetsmarknad öppnades upp genom upphävningen av amatörreglerna 1967. 

Avskaffandet öppnade upp för agerande av två centrala aktörer i samhället, staten och 

marknaden.   Fotboll har en självständighet i samhället, som inte ens staten kan rå på och stifta 4

lagar om, med undantag från Bosmanlagen.   5

I amatördivisionerna värvas det minst lika mycket spelare, som i elitklubbarna. Sedan 2009 har 

Juventus IF, ett amatörlag från Västerås, värvat inte mindre än 70 spelare (se figur 1, sida 12). 

Trots att inte varje lag värvar i snitt 14 spelare per säsong är marknaden i de lägre divisionerna 

väldigt aktiv. Amatörklubbarnas dröm är att upptäcka en fotbollsspelare som har kapaciteten att 

bli en professionell fotbollsspelare och indirekt bidra med inkomster till klubben. Uppsatsen 

ämnar just att fånga Juventus IF:s jakt på spelaren som kan innebära inkomster i 

mångmiljonersklassen och hur dessa värvningar är möjliga. 

!
1.1 Bakgrund 
Den moderna fotbollen dök upp i Sverige i början på 1900-talet från England, som brukar kallas 

för "Fotbollens Moder". Tanken var då att sporten endast skulle tillhöra en amatöristisk anda, där 

personer utövar idrott för sitt tidsfördriv och nöjes skull och inte stör sin dagliga sysselsättning.    6

�1

!  Peterson, Tomas. Perspektiv på Sport Management, sid. 204

!  Sund, Bill. Fotbollsindustrin, sid.1755

!  Andersson, Torbjörn. Kung Fotboll, sid. 2936
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Under amatörismen hade ändå spelare möjlighet att byta lag, trots att det i grunden var tänkt att 

spelare skulle vara lojala och spela för samma klubb under hela sin karriär. Det var främst de små 

klubbarna som satte sig emot att spelare kunde byta klubbar under karriären, eftersom inga 

pengar skulle vara inblandade kunde man heller inte få något i gengäld för de talanger man 

uppfostrar, som sedan eventuellt går till en annan klubb. 

Genom en så kallad inregistrering låstes spelaren till spel för en förening i tävlingsmatcher under 

ett års tid, efter att tiden löpt ut var han därefter fri att byta till en annan förening. Men för att 

försöka förhindra en inflation av övergångar infördes en karenstid (varierade till mellan 30-90 

dagar under amatörfotbollens styre)  mellan klubbytet, som innebar att man inte kunde spela för 

sin nya klubb förrän efter att karenstiden på inregistreringen hade löpt ut.    7

Köp och försäljningar av spelare mellan fotbollsklubbar var under amatörismen förbjuden för 

klubbar, därför blev andra sätt populära för att försöka locka över duktiga spelare till klubbarna 

för att anskaffa ett slagkraftigt fotbollslag.  Spelarna var inte heller främmande till att låta sig 

värvas via själviska förmåner för att förbättra sina levnadsstandarder. Bostäder och fast arbete 

hos diverse företag, som kunde kombineras med fotbollsspelande hörde till de mest populära 

övertalningssätten vid övergångar. Klubbar med rötter i  städer med hög arbetstillgång hade 

bättre förutsättningar än övriga att värva till sig spelare och kunde skörda stora framgångar under 

amatörismens gång.    8

Fotbollsklubbarnas ekonomi var fram till efter andra världskriget (ungefär till 1950) svag. Det 

berodde främst på två orsaker; klubbarna lockade ännu inga stora publikmassor för att generera 

inkomster och framförallt gick en stor del av matchintäkterna till fotbollförbundets 

administration för att täcka de utgiftsposter som behövdes för att driva seriespel.   Det gjorde att 9

pengarna för att locka över bra spelare inte fanns i större utsträckning. 

�2

!  Andersson, Torbjörn. Kung Fotboll, sid. 2667

!  Andersson, Torbjörn. Kung Fotboll, sid. 4248

!  Andersson, Torbjörn. Kung Fotboll, sid. 2649
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Efter andra världskriget och det svenska landslagets framgångar under 50-talet lockades många 

inhemska spelare att flytta utomlands till Italien, Frankrike eller Spanien för att bli professionella  

fotbollsspelare.    10

Amatörreglerna kom att dominera fram till år 1967 då de avskaffades på grund av att man inte 

längre kunde mäta sig med andra nationer i fotboll och att man främst under 60-talet tappat mark 

mot de andra nordiska länder och blivit ifrånsprungna.   11

I dagens läge köper och säljer professionella klubbar spelare för att förstärka sina lag,  

amatörklubbar agerar som professionella klubbar på fotbollsmarknaden med undantaget att de 

inte köper spelare. De försöker istället att värva spelare gratis för att försöka sälja spelare vidare 

till professionella klubbar och på så sätt finansiera den egna verksamheten.   Karenstider och 12

bindningstiden för inregistrering är borttagna, istället gäller: 

- en frimånad (för amatörspelare) den 15 november till den 15 december, som gör att spelare 

kan byta mellan två amatörlag utan att spelarens nuvarande klubb har kontroll att stoppa 

honom. Efter 15 december till 1 september året efter måste spelarens nuvarande klubb 

godkänna klubbytet för att spelaren ska kunna byta klubb.   13

- för professionella spelare gäller två övergångsperioder för Sverige där spelaren har möjlighet 

att byta klubb. Övergångsperioderna gäller mellan 10 januari och 2 april, samt 15 juli till 2 

augusti.   14

!
!
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!  Andersson, Torbjörn. Kung Fotboll, sid. 59210

!  Peterson, Tomas. Den svengelska modellen, sid. 9711

!  Fotbollstransfers.com. Övergångar. 2014. <http://www.fotbolltransfers.com/site/transfers> (Hämtad 12

2014-01-05)

!  SvFF, Representationsbestämmelser, 2013 <http://fogis.se/regelverk> sid. 7 (Hämtad 2013-11-18)13

!  Fotbollstranfers.com. Transferfönstret. 2012. <http://www.fotbolltransfers.com/site/news/1468> (Hämtad 14

2014-01-05)
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1.1.1 Bosmanlagen 

Nedan sker en kort beskrivning och historik bakom Bosmanlagen. Den skall ge läsaren en 

förståelse för klubbens makt på spelare innan Bosmanlagen infördes och samtidigt upplysa 

läsaren om effekterna av Bosmanlagen. 

!
1.1.2 Bakgrund om Bosmanlagen 

Bosmanlagen har sitt ursprung i ett mål mellan fotbollsspelaren Jean-Marc Bosman och sin 

klubb RC-Liege i den belgiska fotbollsligan. Kontraktet utgick i maj 1990. Enligt regler från det 

belgiska fotbollsförbundet, var den belgiska klubben skyldig att erbjuda Bosman ett nytt 

kontrakt. Det nya kontraktet innehöll ändringar, bland annat att lönen ändrats till en minimilön. 

Bosman avböjde det nya kontraktförslaget och sattes på transferlistan (benämning när klubben 

erbjuder en spelare till andra klubbar till ett fast försäljningspris, gäller enbart professionella 

spelare under kontrakt) för spelarförsäljning av klubben.   I juni år 1990 hittade Bosman en 15

fransk klubb som var villig att anställa honom. Den belgiska klubben förväntade sig en 

ekonomisk ersättning av försäljningen, en summa som den franska klubben inte var villig att 

betala. Bosman blev sedan satt i karantän av klubben när han inte skrev ett nytt kontrakt, vilket 

innebar att han inte fick spela några tävlingsmatcher med klubben. Han bestämde sig då att ta 

detta fall till den belgiska domstolen och hävdade att den belgiska klubben stred mot Europeiska 

Unionens (EU) Romfördrag om fri rörelse för arbetskraft.   16

Bosmandomens utfall påverkade inte bara de två involverade klubbar och spelaren. Eftersom 

rättsfallet togs upp till EU-domstolen verkade även beslutet på en europeisk nivå. Vilket innebär 

att reglerna för spelarövergångar och klubbens rättighet att hålla kvar spelaren var emot en av 

�4

!  Roy, Johanna. Bosmandomen – ett hot mot idrottsrörelsen?. 2006. sid. 2415

!  Orrenius, Johan. Bosman revolutionerade fotbollsmarknaden. Expressen. 2006-11-19. <http://16

www.expressen.se/sport/fotboll/bosman-revolutionerade-fotbollsmarknaden/> (Hämtad 2013-12-11)
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Romföredragets artiklar. Beslutets verkan omfattade alla EU-länder. Det innebär alla klubbar och 

spelare som är registrerade i EU-länder påverkas.   17

!
1.1.3 Effekter av Bosmanlagen 

Domen påverkade fotbollen på så sätt att spelare numera kan lämna sina respektive klubbar efter 

att kontraktet har löpt ut. Detta innebär att klubbar inte alltid får en ekonomisk ersättning när en 

spelare lämnar efter att kontraktet upphör.  I och med att spelaren fritt får välja bland en mängd 

med klubbar att gå till på fri transfer har makten skiftat lite åt spelaren. Eftersökta kontraktslösa 

spelare kan numera begära högre löner och en hög bonus för att skriva på ett nytt kontrakt hos en 

ny klubb, på grund av att den nya klubben inte behöver betala någon summa för övergången till 

den gamla klubben.    Skulle klubben köpa en spelare under kontrakt hamnar istället 18

övergångssumman hos spelarens föregående klubb. 

Innan ändringarna som Bosmanlagen orsakade, var professionella spelarövergångar begränsade 

mellan Europeiska fotbollsklubbar på grund av gamla regler som motverkade fria övergånger 

mellan fotbollsklubbar.   Dessa regler togs bort efter Bosmandomen. Spelare har nu friheten att 19

byta klubb efter att kontraktstiden gått ut samt friheten att välja bäst lämpliga kontrakt som 

erbjuds av diverse klubbar.   20

Resultatet av Bosmandomen innebär att klubbarna får ett minskat incitament för att investera 

pengar och tid för att utveckla spelare, och de löper även risken att låta en spelare gå gratis trots 

att klubben lagt ut en summa pengar för att värva spelaren. En förlorad ersättning för 

�5

!  Magee, Jonathan & Sugden, John. ”The World at their feet”: Professional football and International Labor 17

Migration. I Journal of Sport and Social Issues. 2002. 26:421 sid. 425

!  Fordyce, Tom. 10 years since Bosman. BBC. 2005-12-14. http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/4528732.stm 18

(Hämtad 2013-10-09)

!  Antoinini, Peter & Cubbin, John. The Bosman Ruling and the Emergence of a Single Market in Soccer Talent, 19

European Journal of Law and Economics, Vol. 9(2) 2000. sid.157-173.

!  Antonioni, Peter & Cubbin, John. The Bosman Ruling and the Emergence of a Single Market in Soccer Talent, 20

European Journal of Law and Economics, Vol. 9(2). 2000. sid.157-173.
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utvecklande av en spelare resulterar i en förlorad inkomstkälla samtidigt som lönekostnader har 

ökat på grund av Bosmanlagen. För att försöka binda till sig en ung spelare från akademin, krävs 

ett kontrakt för att hålla kvar spelaren. Det kan dock medföra extra utgifter för klubben på grund 

av att man nu måste betala den unga spelaren för att få honom att stanna.   21

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera om undersökningsobjektet Juventus ingår i ett 

marknadssystem och hur marknadssystemet har möjliggjort Juventus IF:s verksamhet med att 

förse den svenska fotbollsmarknaden med spelare utanför Sveriges gränser. 

!
1.3 Frågeställningar 
Är Charles Lindbloms åtta bärande konstruktioner för ett marknadssystem applicerbar ur 

undersökningsobjektets synpunkt?  

Hur har marknadssystemet möjliggjort för Juventus att värva spelare utanför Sveriges gränser? 

!
!

�6

!  Alveheim, Pierre & Björnström, Niklas. En agent säljer en dröm och den drömmen heter Bosman. 1999-05-31.  21

sid. 12
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2. Metod 
För att göra vår studie möjlig tar vi kontakt med en liten klubb, Juventus IF, som spelar i 

Division 3. Valet föll på denna klubb på grund av personliga kontakter. Klubben är även 

intressant på grund av att de har en hög spelaromsättning. Detta innebär att klubben deltar aktivt 

på spelarmarknaden och är därmed ett bra val för oss då de har erfarenhet av att köpa och sälja 

frekvent. Fördelen med en liten klubb är att det är sannolikt att vår kontaktperson har mer tid att 

ägna sig åt oss och det faktum att säsongen för klubben i vårt intresse är över. På sistone har även 

klubben blivit uppmärksammad i media angående en spelarförsäljning, där en av spelarna 

tillhörande Juventus IF har blivit utnämnd till en av de stora talangerna som kan säljas till en 

större klubb.   22

!
2.1 Kvalitativ metod 
En kvalitativ metod förknippas med forskningsmetoder som t.ex. intervjuer, observation och 

dokument. Denna forskningsmetod i sig handlar om hur vår data är producerad och analyserad.  

Oavsett insamlingsform måste all information behandlas och organiseras. Utan en organisering 

blir det svårt att utforska kvalitativ data i en ”rå” form, då det blir svårare att upptäcka upprepade 

teman och jämförande faktorer. 

!
2.2 En kvalitativ studie 
Studien använder sig av kvalitativa ansatser för att möjliggöra flera tolkningar av teorin och 

empirin. Detta gör att studien blir fylligare och ger rum för flera perspektiv angående texten.   23

Den kvalitativa ansatsen ger oss möjligheten att göra en djupgående studie i ett komplext 

område, som fotbollsmarknaden och marknadssystemet är. Naturligtvis finns det även en risk 

�7

!  Johansson, Kevin. Nytt kontrakt. 2013-10-20 <http://vlt.se/blogg/fotbollsbloggen/1.2029571-fotbollsbloggen?22

blogPostAction=view_post&postingId=19.1058389> (Hämtad 2013-12-08)

!  Johannessen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid. 6923



Södertörns Högskola  Marco Ratkovic 19891001 
HT-13  Kin Tsang 19901012 
  Företagsekonomi C 
  Kandidatuppsats 

med att kopplingen är baserad på vår skicklighet. Det kan ske att tolkningen är nära förbunden 

med författarna. Forskarens egen identitet och egna övertygelser spelar en liten roll i skapandet 

samt analys av data.  

Den kvalitativa datan är för det mesta ostrukturerad och "rå" vid insamlingens skede. Exempel på 

detta är t.ex. intervjuer och fältanteckningar, vilket leder till att analysen av datan inom den 

kvalitativa metoden kräver en större mängd tid än t.ex. analys i kvantitativ metoden, då man 

standardiserar all data.   24

Valet för en kvalitativ ansats till studien är för att den ger oss möjligheten att intervjua och 

observera vårt studieobjekt. Metoden tillåter oss att ge en alternativ förklaring till 

frågeställningen. Flera detaljerade intervjuer ger oss tillgång till mycket användbar information 

som vi inte kan få i litteratur. Det ger oss även verktyget att hantera komplexiteten i 

marknadssystemet, något en kvantitativ ansats inte kan möjliggöra för oss.   25

!
2.3 Intervju som verktyg 
Tillämpningen av intervju som verktyg är en kvalitativ metod för att införskaffa information. Det 

som utmärker en kvalitativ intervju är att intervjun är längre eller att det sker en dialog mellan 

den som intervjuar och den som är informant. Av den anledningen använder vi oss av en 

semistrukturerad intervju. Det innebär att vi förbereder en lista med ett par ämnen och frågor 

som behandlas och besvaras vid intervjun. Valet för en semistrukturerad intervju ger oss 

möjligheten att ha en struktur med huvudämnen och samtidigt ha utrymme för följdfrågor som 

dyker upp under intervjuns gång.  Frågorna utgår från frågeställningarna och utvecklas sedan 

efterhand för att ge oss underlag för en diskussion och slutsats. 

!
!
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!  Denscombe. Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, sid. 40124

!  Denscombe, Martin. Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, sid. 25
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2.4 Tillvägagångssätt 
För att göra studien möjlig, väljer vi att undersöka en aktör på fotbollsmarknaden. Genom att 

tillämpa en kvalitativ intervju med semi-strukturerade frågor kan den nödvändiga informationen 

för att svara på de uppsatta frågeställningar fås. 

Med en utgångspunkt i Charles E. Lindbloms teori om marknadssystemet och dess åtta bärande 

konstruktioner i boken Marknad och samhälle, har vi utformat frågor för att identifiera och 

analysera dessa åtta bärande konstruktioner inom fotbollsmarknaden. Intervjufrågorna som ställs 

till respondenterna finns med i bilagan som ni finner i slutet av studien.  

Genom att använda oss av personliga kontakter, lyckades vi boka in ett enskilt möte med den ena 

respondenten och ett telefonsamtal med den andra. Frågor skickades ut i förväg för att låta 

respondenterna förbereda sig och använda sig av nödvändigt material och extern/intern 

information för att besvara frågorna på bästa möjliga sätt. 

En inspelning av intervjun tog plats. Vi valde att utföra inspelningen, med ett godkännande från 

respondenterna, på grund av att försäkra sig om att vi inte missar någon form av information som 

vi får från respondenterna. Detta gör även att vi kan sammanställa informationen i nedskriven 

text. 

Valet att intervjua två personer är för att försäkra oss att vår information blir stärkt och hållbar i 

studien. Vi valde att intervjua sportdirektören/managern och lokala talangscouten i klubben för 

att få olika svar utifrån de olika rollerna de har. Eftersom de har olika roller ger det oss en mer 

solid information än att enbart intervjua en respondent. 

Med hjälp av den insamlade informationen analyserar vi hur vårt undersökningsobjekt agerar 

med andra aktörer på marknaden för att uppnå ett fungerande marknadssystem samt hur 

marknadssystemet har möjliggjort att undersökningsobjektet kan leta bortom nationsgränserna 

för att värva spelare.  

�9
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Genom att kategorisera informationen insamlat från intervjun i åtta olika rubriker som är 

relaterade till de åtta bärande konstruktionerna ger läsaren en simpel överblick på den redovisade 

informationen.  

Analysen utförs utifrån de åtta bärande konstruktionerna om marknadssystem tillsammans med 

en jämförelse av informationen som vi har insamlat. Detta leder sedan till en diskussion och 

slutsats, där vi besvarar de ställda frågeställningarna. 

!
2.5 Avgränsning  
Då marknaden är komplex och har en blandning av små och stora aktörer så har vi bestämt oss 

för att avgränsa oss till att analysera och studera den lilla aktören, Juventus IF. Andelen aktörer är 

för många för oss att analysera under studiens tidsram, då studien blir alltför omfattande om vi 

tar med varje aspekt och aktör av marknaden. Fokuseringen kommer att ligga på Juventus IF. Vi 

kommer att kartlägga klubbens roll i marknaden. 

Vi har valt att ej ställa frågor som rör hur spelarna  som kommer till Juventus från utlandet blir 

omhändertagna under deras vistelse, då det kan vara en känslig fråga som kan förarga 

intervjupersonerna och inte är en del av den frågeställning uppsatsen skall fokuseras på. 

!
2.6 Källkritik 
För att avgöra trovärdigheten samt huruvida den insamlade informationen är giltig för studien, 

måste man alltid kontrollera insamlingen av information. Detta måste ske oavsett metod man 

väljer för en insamling av data.   26

!
!
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!  Bryman, Alan & Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid. 11726
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2.6.1 Tillförlighet 

För att etablera en tillförlighet för den insamlade informationen måste man vara kapabel att visa 

att resultatet kommer att vara någorlunda identiskt vid olika tillfällen med en liknande 

forskningsprocess.   27

Vår studie involverar en liten aktör på en relativt stor marknad, med olika aktörer. 

Förutsättningarna för en stor och en liten aktör är inte detsamma. I vårt fall med Juventus IF, som 

har ambitioner att växa garanterar inte att de alltid kommer vara en liten aktör. Man måste även 

beakta möjligheten att diverse regler och lagar kan ändras inom fotbollen. Regler och lagar som 

agerar som restriktioner på marknaden.  Av den anledningen är det inte garanterat att resultatet 

förblir oförändrat om studien sker igen vid ett senare tillfälle.   

!
2.6.2 Trovärdighet 

Trovärdighet blir bestämt av hur studiens kvalitativa information har framställts och granskas 

noga för att ge studien en bra empirisk grund. Vid kvalitativ forskning skall kvalitativa forskare 

påpeka att den insamlade informationen är så träffsäker som möjligt.   28

Valet att intervjua två respondenter med olika egenskaper och roller inom Juventus IF gör att vi 

försöker få oss en så representativ data som möjligt om klubben och om klubbens omgivning 

samt roll i marknadssystemet. Bland våra respondenter har vi en blandning av olika erfarenheter, 

som till exempel; scout och manager. Detta ger oss ett mer varierat perspektiv sett ur de olika 

rollerna. Den insamlade informationen från våra respondenter tillsammans med sekundära källor 

agerar som ett underlag för att besvara studiens frågeställningar. 

Sekundära källor om fotboll kommer främst från tidningsartiklar på internet och anses vara 

erkänt stora och seriösa hemsidor.  

�11
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!
2.7 Juventus IF 
Undersökningsobjektet heter Juventus IF och är en fotbollsklubb från Västerås. Seniorlaget 

spelade säsongen 2013 i Divison 3, Södra Svealand. Laget utmärker sig genom att värva 

merparten av fotbollsspelare från andra länder än Sverige. Värvningsmönstret började synas  

      (Figur 1, Källa: http://www.laget.se/juventusif) 

!
under 2010 när laget i januari värvade en fotbollsspelare från Serbien. En anledning till att 

värvningarna oftast inte kommer från Västerås tycker Franco Pertunaj, manager och sportchef för 

Juventus IF, är att inte tillräckligt med talanger har mentaliteten eller viljan som krävs för spel i 

de högre svenska divisionerna: 

�12
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"Vi skulle vilja ha lokala spelare, men det är ingen som vill. Trodde det skulle vara kö 

efter att vi gick upp i trean i höstas, men det blev inte så. Unga spelar hellre i femman 

eller sexan där de inte behöver träna så mycket. Det är ett stort bekymmer."   29

De är även intresserade att slussa iväg sina bästa spelare till högre divisioner och låta större 

klubbar köpa deras spelarkontrakt istället för att behålla dem själva i laget och försöka ta sig 

högre upp i seriesystemet. Deras ambitioner är istället att utmärka sig som en sorts 

mellanlandning för fotbollsspelare, speciellt från utlandet, där deras fotbollskvaliteér och 

anpassning i en ny miljö testas, för att säljas vidare till större intressenter när tiden är mogen.  

Juventus säger sig vara villiga att scouta spelare i Afrika till större klubbar i Sverige, för att på 

sätt utmärka sig själva som mellanhänder, där de värvar spelare från Afrika för att sedan sälja 

dem vidare.   De har själva varit i Afrika och har kontakter med en lokal klubb i Sierra Leone, 30

där Juventus har bidragit med gammal utrustning, medtaget från Sverige.    31

Juventus hade redan 2007 planer på att agera som leverantörer av fotbollsspelare, men då var det 

genom att marknadsföra svenska fotbollsspelare utomlands.   32

Sedan professionalismens ingång har klubbar idag möjlighet att kräva ersättning vid 

försäljningar av spelare, något som Juventus försöker använda sig av när klubbar anmäler sitt 

intresse för någon av deras spelare. Med hjälp av standardiserade summor (utbildningsbidrag) är 

det möjligt att få betalt för spelare upp till 23 års ålder, som skriver på ett kontrakt med en 

professionell klubb.   Därefter är det möjligt för amatörklubbar att få ersättning om en 33

professionell spelare, oavsett ålder, byter klubb och att de två klubbarna kommer överens om en 
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!  Öhlin, Anders. Historisk säsong för Juventus. VLT. 2012-04-12. <http://vlt.se/sport/fotboll/1.1615590-historisk-29

sasong-for-juventus>. (2013-11-14)

!  Fotbolldirekt.se. Behöver inte åka till Afrika för att scouta spelare. fotbollskanalen.se. 2012-01-07. <http://30

www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/behover-inte-aka-till-afrika-for-att-scouta-spelare/>, (Hämtad 2013-11-12)

!  Fotbolldirekt.se. AIK:s Afrika-satsning lovordas av Juventus. fotbollskanalen.se. 2012-01-05. <http://31

www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/aiks-afrika-satsning-lovordas-av-juventus/>, (Hämtad 2013-11-12)

!  Björling, Marcus. Han kan bli lagkamrat med Beckham. Expressen. 2007-01-26 <http://www.expressen.se/sport/32

fotboll/han-kan-bli-lagkamrat-med-beckham/>, 2013-11-12

!  SvFF, Representationsbestämmelser, 2013 <http://fogis.se/regelverk> 5 Kap, 9§. (Hämtad 2013-11-18)33
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övergångssumma. Representationsbestämmelser träder då i kraft och säger då att 5% av 

övergångssumman ska gå till klubben/klubbarna spelaren representerat i åldern 12-23 år   (se 34

avsnitt om solidaritetsersättning). 

Det finns representationsbestämmelser inom fotboll i Europa om övergångar, som främst görs 

med professionella spelare, men även om amatörspelare, som skriver under sitt första kontrakt. 

Juventus spelar idag i Division 3, som är en amatörserie i svensk fotboll, något som gör att de 

inte betalar för att värva amatörspelare i Sverige. Allsvenskan ner till Division 2 är professionella 

serier och lag i dem serierna måste betala övergångssummor för att värva spelare. Anledningar 

till att Juventus vill sälja spelare är för att få inkomster till verksamheten, då är det viktigt att: 

•  vara ett skyltfönster för de större klubbarna, Juventus vill förknippas med en talangfabrik och 

man ska som större klubb kunna leta i Juventus för att hitta nya intressanta spelare vid behov. 

• få spelare/talanger att välja Juventus för andra klubbar. 

 I brist på egna ungdomsled där man kan plocka upp nya spelare till seniorverksamheten försöker 

Juventus att värva från andra föreningar. 

!
2.7.1 Affärsidé 

Juventus affärsidé går ut på att värva kontraktslösa spelare i ålder från ca: 16-23 år. Skulle en 

talang som ännu ej fyllt 23 år utmärka sig i Juventus IF och dra till sig uppmärksamhet från 

professionella klubbar har de möjlighet att kräva ersättning i ett så kallat utbildningsbidrag (se 

avsnitt om utbildningsbidrag) från den professionella klubben. Fyller spelaren 24 år vid 

pågående kalenderår har klubben inte rätt till utbildningsbidrag, då kan förhandlingar om 

eventuellt goodwill-bidrag för spelaren från den intresserade klubben kan bli aktuellt, men är 

inget obligatoriskt för intressenten. 
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     (Figur 2, egenritad figur baserat på intervjuer med Juventus IF) 

!
Värderingen av spelaren för Juventus sker på flera olika faktorer, Martin berättar: 

”Först och främst är det hur bra han är,  men också åldern på spelaren är väldigt viktig. 

Sedan har spelarens CV en faktor, var han har spelat, t.ex. om han har varit 

landslagsspelare i sitt land. Sen gäller det vilken nivå han går till, går han till 

Allsvenskan är det ett pris, går han till Superettan är det ett annat. Det är de faktorerna 

som avgör priset.”   35

Har en spelare varit inregistrerad i Juventus mellan 12-23 års ålder och går från en professionell 

klubb till en annan proffsklubb med en överenskommen övergångssumma har Juventus rätt till 

solidaritetsersättning (se rubriken om solidaritetsersättning). Zlatan Ibrahimovic har genom sina 

övergångar finansierat pengar till lokala klubbar i Malmö, som han representerat under tonåren 

och har även skapat konflikter mellan klubbar om vem som har rätt till solidaritetsersättningen.   36

Affärsidén är således att registrera unga talanger till Juventus IF, som har viljan och kunskapen 

att kunna spela i professionella divisioner, för att sedan utbilda och utveckla talangerna för att 

sedan kunna sälja spelarna vidare och vägleda dem till att spela i en så hög division som möjligt. 

!
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!  Pertunaj, Martin. Talangscout för Juventus IF. Intervju 2013-11-2835

!  fotbollstransfers.com. Solidaritetsersättning för Zlatan Ibrahimovic delas på tre klubbar. fotbollstransfers.com. 36

2012-11-20  <http://fotbolltransfers.com/site/news/25224>. (hämtad 2014-01-04)
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2.7.2 Välgörenhetsprojekt 

I samband med att Franco Pertunaj och Juventus fick lära känna Christian Moses, en 

fotbollsspelare placerad i Juventus av agenten Patrick Mörk, fick de också höra om situationen 

och förutsättningarna med mat, vatten och träning för fotbollsspelare i Sierra Leone där Moses 

kommer ifrån. Franco och tränarkollegan Roland Bärtilsson bestämde sig för att det fanns 

någonting de kunde hjälpa till med. De startade ett välgörenhetsprojekt som fick namnet "Fotboll 

kan hjälpa".   De reste till Sierra Leone i januari 2012 med fotbollsartiklar till Christian Moses 37

moderklubb Dollarosa FC och andra fattiga klubbar, skänkta av företag och firmor. Tanken med 

resan var att etablera kontakter i landet och hålla utbildningar och träningar för att se lokala 

spelare i matcher och träning. Huvudtanken är att i första hand hjälpa fotbollsspelare världen runt  

att utvecklas och bli bättre: 

”Vi har ett gott hjärta och det var i första hand därför vi (Franco och Roland, tränare 

för Juventus IF) åkte till Sierra Leone med fulla resväskor av fotbollar och annan 

utrustning. Sedan bjuder vi in de största talangerna som har jobbat bäst och mest till 

Sverige.”   38

De talanger som imponerat mest på Franco och Roland erbjuds en chans att få åka till Sverige 

och spela fotboll i en organiserad klubb. För att veta varför de erbjuder utländska talanger istället 

för svenska måste man förstå att det finns större klubbar som intresserar sig för de svenska 

talangerna: 

”Vissa av dem är jätteduktiga i tidig ålder, sådana spelare skulle man inte ha någon 

chans att ens titta på i lokala lag i Sverige, varför då kan man fråga sig, jo för att då har 

de redan varit i en annan större klubb och har ögonen på sig. Eftersom att vi är en liten 

klubb plockar de större klubbarna talanger direkt och vi har ingen chans. T.ex. här i 

Västerås finns Västerås SK (från Division 1), och i Stockholm finns Brommapojkarna 

�16

!  Pertunaj, Franco. Manager för Juventus IF. Intervju 2013-11-2837
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och AIK (Allsvenska klubbar) och så vidare. Genom det här projektet har vi redan 

tillgång till supertalanger, som är i en ålder mellan 16-20 år, det skulle man kunna 

glömma att hitta här i Sverige.”   39

Det gör att Juventus inte har den attraktionsförmågan att värva de stora lokala talanger.  

!
2.7.3 Utbildningsbidrag 

Utbildningsbidrag är ett sätt för amatörklubbar att kunna få ersättning för egenfostrade spelare 

upp till 23 år. Skriver en spelare på sitt första proffskontrakt skall den köpande klubben betala en 

ersättning till alla klubbar spelaren representerat under åldern 12-21 år. Skriver spelaren däremot 

sitt andra proffskontrakt eller fler skall den köpande klubben betala ersättning till spelarens 

senaste klubb.   40

Kategori I Kategori II Kategori III Kategori IV Kategori V

Allsvenskan Superettan Division 1, Herrar Division 2, 
Herrar

Övriga serier, 
Herrar

Ålder Utb.ersätt
ning

Ålder Utb.ersätt
ning

Ålder Utb.ersätt
ning

Ålder Utb.ersätt
ning

Ålder Utb.ersätt
ning

12 10500 12 7500 12 5500 12 4000 12 2500

13 10500 13 7500 13 5500 13 4000 13 2500

14 16000 14 8500 14 5500 14 4000 14 2500

15 16000 15 8500 15 5500 15 4000 15 2500

16 26500 16 10500 16 10500 16 8250 16 6000

17 26500 17 10500 17 10500 17 8250 17 6000

18 52500 18 26500 18 10500 18 8250 18 6000

19 63000 19 26500 19 10500 19 8250 19 6000

20 121000 20 73500 20 21000 20 15500 20 10500

Kategori I

Allsvenskan

Ålder
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       (Figur 3, Källa: Representationsbestämmelser 2013) 

!
2.7.4 Solidaritetsersättning 

Om Juventus har sålt en spelare, oavsett ålder, till en professionell klubb, som efter en tid värvas 

av en ny professionell klubb för en ersättning har alla klubbar, som spelaren representerat från 

åldern 12-23 år rätt till ersättning som går under namnet Solidaritetsersättning. 5% av den totala 

summan för spelaren fördelas bland de föregående klubbarna. 

Utdrag ur Representationsbestämmelser: 

”Om en professionell spelare (oavsett ålder) utlånas eller övergår till annan förening under 

avtalstid ska 5 % av en eventuell ersättning, som betalas till den föregående föreningen, 

fördelas som en solidaritetsersättning till de klubbar som varit involverade i träningen och 

utbildningen av spelaren ifråga under kalenderåren då spelaren är 12-23 år.”   41

Solidaritetsersättningen fördelas bland klubbarna med fokus på vilken ålder spelaren var aktiv i 

klubben. Är spelaren  under 23 år är solidaritetsersättningen under 5% och sjunker med 0,5 

procentenheter för varje år spelaren är under 23.    42
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!
2.8 Anställningsavtal för icke EU/EES-medborgare 
För att kunna anställa en spelare som ej innehar medborgarskap inom EU 

eller EES måste klubben minst spela i den lägsta professionella 

herrfotbollsserien Division 2 och upp till och med Allsvenskan, som är den 

högsta serien i Sverige. Vid anställning av ett Division 2-lag får 

anställningstiden ej överstiga en säsong i taget. Anställningsavtalet är 

relevant att ha kunskap om för Juventus eftersom att det är dessa lag som 

Juventus är intresserade av att sälja vidare sina spelare till och få ersättning 

i form utav utbildningsbidrag och även solidaritetsersättning i framtiden. 

Riksidrottsförbundet (RF) har ett avtal med Migrationsverket som omfattar 

arbetstillstånd för utländska spelare. I avtalet måste det stå med att: 

 (Följande punkter är ett utdrag ur SVFF:s Representationsbestämmelser) 

• ”minimilönen ska vara 14.300 kr/mån. 

• det inte får finnas annat avtal som sätter det för RF och Migrationsverket 

uppvisade avtalet ur spel. 

• bostad ska vara ordnad före inresan. 

• RF intygat att det handlar om kvalificerade spelare och att utbytet är av väsentlig betydelse för 

idrottsgrenens positiva utveckling. 

• arbetsgivaren lämnat alla de uppgifter i ärendet som efterfrågas på giltig blankett. 

• arbetstillståndet begränsas till angiven arbetsgivare, anställningstid och arbetsuppgift (vid 

eventuella förändringar i dessa avseenden ska ny ansökan lämnas in). 

• försäkringsskyddet, såvitt detta avser sjuk- och olycksfallsförsäkring, överensstämmer med 

vad som är brukligt. 

�19
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• arbetsgivaren garanterar spelaren full försörjning med lön enligt gällande avtal.”   43
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3. Teori 
Nedan följer en presentation av Charles E. Lindbloms åtta konstruktioner inom 

marknadssystemet. Sedan följer en komplettering till teorin med hjälp av en beskrivning av 

fotbollens marknadssystem av Bill Sund samt en sammanställning av tidigare forskning. 

!
3.1 Tidigare forskning 
En stor mängd av forskningar om fotboll och klubbars strategier på marknaden har skrivits om 

elitklubbar i de högsta serierna och hur arbetsmarknadssystemet utvecklats för dessa. Vad det 

däremot inte skrivs om är hur arbetsmarknaden utvecklas på amatörnivå. De tidigare forskningen 

om professionell fotboll får då agera som en modell och riktlinje för amatörfotbollen för att en 

realistisk bild av verkligheten ska kunnas tas fram.  

Carmichael & Thomas konstaterar i artikeln ”Bargaining in the transfer market” att marknaden 

för spelare i professionell fotboll har två funktioner: Den första funktionen är att främja och 

organisera förvärv och utbyte av spelare i syfte att förstärka och förändra ett lag för att förbättra 

lagets prestation. Den andra funktionen  är att främja rörelsen för spelare i deras jakt på bättre 

möjligheter, bättre löner eller högre arbetsmoral.   Sloane förkastar i ”The Labour market in 44

professional football” att fotbollsklubbar i första hand är vinstmaximerande företag, han 

använder istället begreppet ”utility maximizer" för att beskriva fenomenet med att 

fotbollsklubbar agerar utifrån sportsliga, finansiella och samhälleliga mål.  Han menar att 

klubbarna inte nödvändigtvis är vinstmaximerande, som ett företag, utan att de håller en fin 

balans mellan det finansiella och sportsliga.   Det betyder att de värvar spelare för att behålla 45

eller utveckla sina egna sportsliga mål, än att värva med syftet att göra stora vinster och ge högre 

utdelning till aktieägarna.  
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!  Carmichael. F & Thomas. D, Bargaining in the transfer market: theory and evidence, 1993, sid. 146744

!  Sloane, Peter. The Labour market in professional football. 1969. S.182.45
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!
Annika Karlsson skriver i artikel ”The European fotboll market, globalization and mobility 

among players” att på senare år specialiserades professionella klubbar på att värva spelare från 

Afrika  och Brasilien. De olika migrationsmönstrerna  tog en annan riktning från tidigt 90-tal. 

Den första rekryteringen på 90-talet var ett utbyte med länder närliggande till Sverige, till att 

exportera svenska spelare till mer internationellt professionella fotbollsländer. Svenska klubbar 

började då med rekrytering av utländska spelare i utkanten av den internationella fotbollen, 

länder med en mindre utvecklad professionalism än den svenska fotbollen. Örgryte värvade den 

första brasilianaren till Allsvenskan redan 1997. Sverige entrade en sorts semi-periferi och blev 

ett fotbollssamhälle med stor import och export av inhemska och utländska spelare. Sveriges 

inträde i en semi-periferi roll betyder även att de skickligaste spelarna som klubbarna har 

investerat tid och resurser för att utveckla, lockas till ”kärnstaterna” där erbjuder bättre 

utvecklingsmöjligheter och löften om framgång.   Klubbar började då specialisera sig på import 46

och/eller export. Med EU medlemskapet tillsammans med bosmandomen skapat en uppluckring 

av nationella migrationsbestämmelser, som gjort att Sverige har kunna lägga sig på en position 

mellan den centrala och utkanten av professionalismen.     47

Tidigare studier i verket ”Africans status in the European Football Players Labour Market”  av 

Raffaele Poli visar att europeiska klubbar i de lägre divisionerna värvar afrikanska spelare med 

intentionen att sälja de vidare till större klubbar. Det är som en bieffekt av att klubbar i de lägre 

divisionerna inte har den ekonomiska kapaciteten att betala höga löner. Detta stärks av att de 

afrikanska spelarna som värvas till en europeisk klubb blir uppmanade att skriva korttidskontrakt 

för att minimera riskerna ifall värvningen inte blir lyckad.   48
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!  Maguire, Joseph. Sport Labour Migration Research Revisited. sid. 478.46

!  Karlsson, Annika, ”The European fotboll market, globalization and mobility among players” sid. 386-39747

!  Poli, Raffaele. Africans Status in European Football Players Labour Market. 2006. S. 286 (ej färdig)48
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En sådan metod resulterar i att afrikanska spelare är eftersökta bland de lägre divisionerna på 

grund av att de har ett kommersiellt värde och har en bättre attraktionsförmåga för de större 

klubbarna än inhemska spelare. Poli menar att för att göra värvningar av afrikanska spelare 

möjligt måste klubbar etablera internationella nätverk tillsammans med agenter och akademier 

som inte enbart baseras på finansiella orsaker, utan mer på sociala relationer. 

!
3.2 Fotbollens marknadssystem 
Fotbollens marknad skiljer sig en aning från näringslivets arbetsmarknad. För att förstå dessa 

olikheter är man tvungen att minnas att fotboll från uppkomsten var tänkt att hålla till vid sidan 

om arbetssektorn och användas som ett fritidsintresse. Det är även under dessa omständigheter 

denna studie förhåller sig till, men med ännu en variabel, chansen att arbeta som fotbollsspelare 

på heltid: 

•  För det första är den kollektiva maktresursen svagare än i övriga näringslivet, då 

kollektivavtal inte är lika utbrett bland fotbollsspelare. För att kompensera för detta har 

fotbollsspelare större individuella maktresurser, som baseras på deras utbytbarhet, förmåga, 

kapacitet och framtida potential.   49

• Dessutom har spelaragenter en stor roll i fotbollens marknadssystem och har enbart 

tillsammans med nöjesbranschen en uppmärksammad position.   50

• Den tredje och en tydlig skiljelinje är fotbollens internationella kopplingar. Fotboll spelas i 

hela världen och spelreglerna är densamma var man än spelar. Reglerna sätts upp av 

monopolistiska organisationer (Främst FIFA, men även av UEFA m.fl.) och direktiven 

efterföljs av respektive rättsstats fotbollsförbund, då de är medlemmar i ”fotbollsfamiljen”. 

Fotbollsspelare är inte standardiserade i den bemärkelse att man kan ”byta en mutter i maskinen 

mot en annan mutter”. Byter du ut en mutter kan du istället behöva ersätta den med en spik. Varje 

�23
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fotbollsspelare är unik i sitt sätt och kan därför utmärka sig i en organisation och deras 

individuella egenskaper kan spela en stor roll på marknaden. Den internationella 

fotbollsmarknaden har sedan år 2000 lockat till sig utländska spelare från andra världsdelar för 

att pröva lyckan i Europa. Synen på Sverige kan ses som en inkörsport till Europa och de stora 

(inhemska) fotbollsligorna i Europa.   51

Agenter har genom fotbollen som underhållningsbransch fått en uppmärksammad roll som 

mellanhand gentemot arbetsgivare och arbetstagare (spelaren). I jämförelse med Lindbloms teori 

har agenten blivit en del av marknaden när det gäller kontakt med arbetsgivare och arbetstagare, 

samt relationer till dem. Alla elitspelare har i dagens läge en egen representerad agent till hands 

vid kontakter och förhandlingar med klubbar och sponsorer.   52

!
3.3 Teoretisk ramverk 
För att uppnå syftet med uppsatsen och skapa en förståelse för fotbollsmarknaden skall vi 

tillämpa Charles E. Lindbloms teori om marknadssystemet. Charles E. Lindblom klargör en 

skillnad mellan marknaden och marknadssystemet. Han menar att alla existerande samhällen 

använder sig av marknader, men innehåller nödvändigtvis inte ett marknadssystem.   53

Marknadssystem framstår när marknader har växt och börjat sammankopplas på ett specifikt sätt. 

Det vill säga att en andel fotbollsspelare inte blir ett fotbollslag förrän spelarna samarbetar och 

sammanfogas till ett lag för att användas på ett specifikt sätt eller för att fylla ett syfte. Med 

andra ord blir marknaden ett marknadssystem när marknaden börjar organisera och samordna. 

Organiseringen sker när det förekommer ett utbyte mellan säljare och köpare. Marknadssystemet 
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kan således definieras som ett system för en koordinering av aktiviteter bland aktörer, som inte 

nödvändigtvis behöver en statlig dirigering.   54

!
Carmichael & Thomas beskrivning av marknaden och dess två funktioner har lett till att klubbar 

inom marknaden har organiserat sig och därigenom skapat ett marknadssystem, där den svenska 

fotbollen har anpassat sig till en semi-periferi där de värvar från utkanten av den internationella 

fotbollsscenen och säljer vidare till den centrala delen av den internationella fotbollen. Med hjälp 

av Lindbloms åtta konstruktioner söker vi att identifiera om ett marknadssystem även existerar 

på en amatörnivå. Valet av Juventus IF faller naturligt för oss, då klubben är den mest 

uppmärksammade av media som bedriver denna typ av import och export av afrikanska- och 

icke EU-spelare.   

Lindblom tar hjälp av åtta punkter som utgör en bärande konstruktion för marknadssystemet. 

Aktiviteterna präglar marknadssystemet med sedvänjor och lagar, tillsammans bildar de en 

bärande konstruktion för marknadssystemet. Genom att identifiera dessa lagar och sedvänjor kan 

man förstå hur systemet har uppstått. Det bidrar även till en förklaring av vad för roller aktörerna 

har och varför de har den rollen. 

Aktörerna inom marknadssystemet har en egen bestämmelse om hur de ska använda sin tid och 

energi, en så kallad legal frihet. Detta sker på grund av sedvänjor och lagar som tillåter aktörerna 

att bestämma själva över användningen av tid och energi. Lindblom menar att marknadssystemet 

inte skulle existera utan en legal frihet.   55

Rätten till egendom tillåter aktörerna att kontrollera sina nyttigheter. Vilket innebär att aktörerna 

har rätten att bruka sina tillgångar för att uppnå sina mål. 
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Detta betyder nödvändigtvis inte att aktörerna gör exakt vad de vill. Utan att aktörerna följer de 

krav som har lyfts fram genom samarbete och för att uppnå en fredsbevarande miljö inom 

marknadssystemet, samt övriga spelregler.   56

Quid pro quo har latinskt ursprung och står för ”något för något”. Det är den tredje bärande 

konstruktionen för ett marknadssystem. För att få en önskad produkt från en annan aktör, 

behöver man erbjuda något i utbyte. En sådan regel och sedvänja ger aktörerna olika 

samarbetsmöjligheter. Med detta menar Lindblom att det skapar förutsättningarna för ett fredligt 

samarbete, eftersom aktörerna inte kan stjäla, hota eller räkna med att staten skall tvinga andra 

aktörer att samarbeta. Betydelsen av Quid pro quo är således att man kan erhålla något i utbyte 

mot en ersättning av lika värde.   Möjligheterna för att förvärva en produkt eller tjänst för att 57

uppnå ett mål kan bli begränsat på grund av att aktören måste finna någon som är villig att utföra 

en byteshandel. En första överensstämmelse måste ske, vilket innebär att man måste hitta en som 

kan utföra en tjänst eller sälja en produkt. När en sådan aktör har hittats krävs det att man gör en 

andra överensstämmelse, som innebär att aktören som säljer måste vara villig att acceptera 

produkten som erbjuds i utbyte.    Detta kan då lösas genom pengar. Vilket vi behandlar i 58

nedanstående rubrik. 

Med hjälp av pengar, som en fjärde sedvänja, är man inte längre beroende av den andra 

överensstämmelsen. Vilket betyder att man inte längre behöver hitta en säljare som vill ha just 

den tjänst eller produkt jag erbjuder. Det löser sig med pengar. För att få en önskad produkt eller 

tjänst räcker det med att erbjuda rätt mängd pengar, istället för att hitta en säljare som vill ha en 

produkt man själv erbjuder.  

Möjligheten till försäljning tillåter en aktör att styra vad de gör. Vilket innebär att försäljningen 

skiftar aktörens aktiviteter, från användning till försäljning, i form av produkter och tjänster. 
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Detta är genomförbart på grund av användningen av pengar. Lindblom menar att marknaden 

numera inte kan liknas med en loppmarknad, där man driver ett utbytessystem av produkter och 

tjänster som redan är tillgängliga. Utan att marknadsrelationer avgör vad för tjänst eller produkt 

som skall göras tillgänglig för försäljning.   59

Försäljningsmöjligheter skapade förutsättningar för uppkomsten av mellanhänder. Aktörer som 

inriktade sig på att producera för att sälja, skapade även ett utrymme för existensen av 

mellanhänder på grund av att det engagerade andra aktörer att tillägna sin tid att sälja. 

Mellanhänder kan förse andra aktörer med lagring, transport och prestationer som knyter 

samman producenten till den slutgiltiga konsumenten.   60

Entreprenörernas roll i detta är att de ser en chans att använda sig av möjligheterna för att skapa 

en omväg. Vilket betyder att de inte bara erbjuder en viss produkt till köparna, utan också ger de 

möjligheten att köpa diverse delar, utrustning eller tjänster som krävs för att underhålla t.ex. en 

produkt. Detta har bidragit till marknadssystemets framväxt på grund av att det ökade kapitalet 

har stimulerat en produktionsökning. 

För att lyckas med något som enskilda entreprenörer inte kan skapar man istället kollektiv. 

Kollektiv kan driva utlåningar för att åstadkomma en köpkraft inom marknadssystemet. Den 

legala formen av kollektiv är aktiebolag.  

!
!
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras resultatet från datainsamlingen tillsammans med sekundära källor. 

Den professionella fotbollen har utvecklat ett arbetsmarknadssystem och spelmarknad för både 

internationella och nationella scenen. Utvecklingen av fotbollen och dess arbetsmarknadssystem 

har de ca 20 senaste åren fått framgång. Det existerade arbetsmarknadssystemet inom svensk 

fotboll har en struktur som består av legitimerade aktörer som kommunicerar, förhandlar och 

sluter avtal med varandra.    61

Avtalen som förhandlas mellan aktörerna, reglerar bland annat spelarens arbetstider, försäkringar, 

löner samt andra villkor. En central makt kan i detta syfte agera som en aktör, antingen i en 

direkt eller indirekt roll. Exempel på detta kan vara reglering genom regler och lagar. 

Mer omfattande beslut som påverkar fotbollen och dess aktörer på arbetsmarknaden sker på en 

internationell nivå.  Organisationer, som Fédération Internationale de Football Association 

(FIFA)  och Union of European Football Associations (UEFA) agerar som huvudaktör inom 

fotboll och dess bestämmanderegler, där de sluter avtal och träffar överenskommelser med 

regeringar och stora företag.   62

!
4.1 Spelarens väg via Juventus IF 
Det finns alltid en risk med att värva okända spelare från andra delar av världen, oförutsägbara 

händelser kan förstöra för en lovande spelare och man kan bli tvungen att avvisa dem 

möjligheten att fortsätta sin karriär hos Juventus IF. Framtiden är oviss, men det gör lyckan ännu 

större när man hittar en spelare som visar sig vara just det klubben har letat efter, en spelare som 

har alla egenskaper att lyckas inom fotboll, och tar det steget som behövs för att spela i högre 

divisioner.  
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En av de första icke EU-spelarna som värvades till Juventus IF var Pedro Zambuzzi, han 

härstammar från Brasilien och anslöt till Juventus år 2010. Zambuzzi kunde ansluta till klubben 

som amatörspelare tack vare att transferfönstret var stängt när värvningen skulle slutföras och 

kunde därför inte skriva kontrakt med en professionell klubb. Zambuzzi var en spelare med 

meriter från Fenerbahce B i Turkiet. Anledningen till varför han valde att komma till Sverige, var 

på grund av att Sverige erbjöd honom nya möjligheter och eftersom Sverige är en medlem inom 

EU ökar det möjligheterna att ta sig upp till proffsnivå.   Detta visade sig vara sant då Pedro 63

Zambuzzi fick möjligheten att spela för en klubb på en professionell nivå, nämligen i den 

moldaviska högstaligan. Värvningen av Pedro Zambuzzi och sedan försäljningen av honom till 

en klubb som huserar i den moldaviska högstaligan var en av de första som har gått via Juventus 

till en professionell klubb.   På så sätt har Juventus agerat som en inköpsport och har agerat som 64

en mellanhand för spelare som kommer ifrån icke EU-länder för att fostra och utbilda dem för att 

öka möjligheterna att gå vidare i Sverige eller Europa. 

Mohamed Buya är ett typexempel på vad Juventus IF kan göra för en spelare från Afrika med 

hjälp av sitt välgörenhetsprojekt. Buya kom från Sierra Leone till Juventus, i Augusti 2013 (med 

ambitionen att ta flera kliv upp i serierna och spela på en så hög nivå som möjligt  ) efter att ha 65

blivit prisad som den största talangen vid en talanguttagning. Han blev snabbt ett hett ämne för 

större klubbar i Sverige, och även Europa. Under hans vistelse i Sverige fick han chansen att 

tillfälligt bo hos sin andra tränare Roland Bärtilsson.   Bara c:a två månader efter ankomsten till 66

Sverige åkte Buya till Belgien och storklubben Standard Liege på ett fem dagar långt provspel 

och visade upp sig. Efter 20 mål på 11 matcher i Div. 3 Södra Svealand började lag från 
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Allsvenskan (AIK   och Gefle  ), Div. 1 (Västerås SK  ) och Belgien (Standard Liege  ) visa 67 68 69 70

intresse för spelaren född 1995. Under stora delar av hösten skrevs artiklar om den unga talangen 

från Sierra Leone, som vunnit skytteligan i Div. 3 och blivit scoutad av storklubbar. För tillfället 

har ingen klubb tagit det slutgiltiga steget i att värva anfallaren, men frågan är inte om, utan 

snarare när och vilken klubb som ska värva Juventus hittills största guldklimp och var resan 

kommer sluta för jättelöftet.    71

Juventus välgörenhetsprojekt i Sierra Leone och speciellt med klubben Dollarosa FC tillför 

möjligheter att värva spelare som Buya. Intentionen att agera som en plattform vidare i Sverige 

och Europa för spelare som t.ex. Buya och Zambuzzi överenstämmer med Poli:s studie att 

klubbar i lägre divisioner har en intention att sälja sina utländska spelare vidare, och att de på 

grund av det även signerar spelare på amatörkontrakt.  

!
4.2 De åtta konstruktionerna ur Juventus IF:s perspektiv 
!
4.2.1 Juventus IF:s legala frihet 

För att undersöka om Juventus IF har den legala friheten att agera fritt på marknaden, ställde vi 

en simpel fråga, om huruvida Juventus IF anser att de kan agera fritt på marknaden och om det 

finns några speciella restriktioner som försvårade deras roll i marknadssystemet. Detta frågades 

med hänsyn till Juventus IF verksamhet att bland annat få in spelare från Afrika för att senare 
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utveckla dem, för att sedan sälja vidare. Juventus IF upplever en hög grad av legal frihet, det 

enda de upplever komplicerat är behovet av visum och arbetstillstånd för en utländsk 

spelare(utanför EU).  Eftersom Juventus IF för närvarande ligger i en division lägre än 

professionella nivån, där  klubbar är bundna att skriva kontrakt med spelaren, behöver de inte 

betala minimilönen som är en del av ett krav vid anställning av icke EU-medborgare. Den ligger 

för närvarande på 14 300kr per månad vid anställning av icke EU-medborgare.     Vilket kan 72

förhindra klubbar i de högre divisionerna(division 2 och uppåt) att skriva kontrakt med spelare. 

!
4.2.2 Klubbens rätt till egendom 

Rätten till egendom kan förklaras på så sätt att klubben har egen rätt att kontrollera sina egna 

nyttigheter. Ur Juventus IF:s perspektiv ser man spelarna som något mer än en nyttighet eller 

tillgång. De värderar spelaren som en människa, så att spelaren själv kan avgöra sin framtid. 

Denna värdering sker på grund av att klubben tror starkt på att parterna främjas mer när spelaren 

mår bra av sin tillvaro och situation som reflekteras genom sin prestation på fotbollsplanen. 

Kontrollformen klubben utför på spelarna sker i syfte att försäkra sig att deras legala personliga 

uppgifter är legala och korrekta. Utöver denna form av kontroll är det även obligatoriskt att 

spelarna följer klubbens föreskrifter om lojalitet och god kamratskap. Det sker även en kontroll 

på träningsnärvaron på samtliga spelare i truppen. Om en spelare överträder föreskrifter eller 

bryter mot den svenska lagen kan klubben bryta överenskommelsen mellan klubb och spelare. 

Även spelaren i Juventus kan utöva en egen form av kontroll över sig själv vid klubbyten. Franco 

säger att i slutändan är det spelaren själv som bestämmer vad han vill göra: 

” Vi strävar alltid att komma överens p.g.a. vad spelaren själv vill, vill han gå upp så ska 

han givetvis få göra det. Det har hänt att spelare har fått lämna utan en enda krona, för 
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att klubben inte har varit villiga att betala, då hamnar man i en svår situation. Det går 

inte att hålla kvar en spelare mot hans vilja”   73

!
4.2.3 Quid Pro Quo 

Enligt Martin Pertunaj kan det ske byten mellan klubbar, där man byter spelare mot spelare som 

är antingen av lika värde eller som mellanskillnad ifall den köpande klubben inte har tillräckligt 

med likviditet. Klubbarna värderar spelare för att mäta deras värde. Sådana arrangemang kan ske 

på både amatör- och professionell nivå. Inom amatörnivåer är detta en sällan förekommande 

metod.   74

!
4.2.4 Pengar - försäljning eller utlåning 

Pengar används primärt vid spelarförsäljningar. Om Juventus IF säljer till en klubb som inte har 

den ekonomiska kapaciteten att betala för en spelare direkt, så kan Juventus IF acceptera att den 

köpande klubben betalar vid ett senare tillfälle. Ett exempel är att Juventus IF lånar ut en spelare 

och sedan får betalt efter prestationen som spelaren gör i den nya klubben. På så sätt får Juventus 

pengar samt att den köpande klubben tar en mindre ekonomisk risk med ett spelarförvärv.  

Franco Pertunaj berättar att det har skett tillfällen där klubbar i högre placerade divisioner har 

ringt upp för att värva en spelare, men att de inte har pengarna för tillfället. Då har klubbarna 

gjort ett arrangemang där Juventus lånar ut spelaren. Om spelaren blir uppmärksammad i media 

för sina prestationer i den nya klubben, och attraherar uppmärksamhet från en ännu högre 

placerad klubb som har den ekonomiska kapaciteten att köpa spelaren för en viss summa. Detta 

är ett indirekt sätt för Juventus IF att få pengar trots att det i första skedet gällde en utlåning 

enligt Pertunaj.   75
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Trots detta är inte pengar alltid valutan vid spelarövergångar. Det kan även ske speciella 

överenskommelser där valutan för en spelarövergång kommer i form av tjänster, som t.ex. 

träningsmatcher. 

!
4.2.5 Prestation före försäljning 

Utgångspunkten för Juventus IF är att ha goda och skickliga spelare i sin egen klubb. Syftet är att 

uppnå ett bra resultat med klubben. Pertunaj poängterar att ett bra resultat, ger till följd att 

klubben placerar sig högt upp i divisionen och detta genererar i sin tur uppmärksamhet från 

större klubbar samt att spelarna i Juventus IF blir populära.  

Juventus IF:s fostring av spelare sker först och främst för ett eget bruk, sedan kommer en 

eventuell försäljning. Pertunaj menar att om en spelare i laget presterar på så sätt att han 

överträffar resten i laget så kommer klubbarna i de högre seriesystemen bli uppmärksamma på 

denna spelare. Vilket betyder att prestationen i Juventus IF kommer i första hand, sedan kommer 

frågeställningen om en försäljning. 

Pertunaj tar upp ett exempel med de afrikanska spelarna;  

”De flesta afrikanska spelarna blir chockade av kulturen, klimatet och förståelsen av 

fotboll i Sverige.”   76

För att få spelarna att anpassa sig till svensk fotboll anordnas en form av utbildning om svensk 

fotbollskultur i Juventus IF, och samtidigt får spelarna tid för att anpassa sig till t.e.x klimatet, 

innan de ger sig vidare till större klubbar där pressen och förväntan att spelaren skall prestera är 

mycket högre.  

Trots att fostringen av spelare sker främst för att laget i sig skall uppnå ett bra resultat, så öppnar 

Juventus för möjligheten att sälja en spelare till ett marknadspris. Försäljningen av spelare kan i 

sin tur generera intäkter för att klubben kan klara sig i en högre division. 
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!
4.2.6 Agentens roll 

Juventus IF använder och samarbetar med mellanhänder. I detta fall refererar klubben till 

spelaragenter som mellanhänder.  Spelaragenternas roll är att agera som en representant för en 

spelare när det sker förhandlingar med en eller flera klubbar och försöker samtidigt få fram vad 

spelaren vill, när det gäller klubbval och diverse krav som spelaren kan ha. 

Juventus IF har kontakt med flera spelaragenter i Sverige och även utomlands. Franco Pertunaj 

förklarar att dessa spelaragenter känner till Juventus IF och deras verksamhet. Han ser detta som 

något positivt då klubben och spelarna inom klubben får uppmärksamhet utanför det lokala 

området.    

När frågan om det sker ett ömsesidigt utbyte mellan klubb och agent, säger Martin: 

”Juventus[säljande klubb] har produkten, agenten[mellanhand] har kunden[köpande 

klubb]”    77

Han menar att agenten har kontakt med olika klubbar som alla är potentiella köpare för en 

spelare. Och att agenten som förmedlar denna kontakt mellan köpare och säljare är utbytet 

mellan Juventus och agenten.  

!
4.2.7 Agenturer som kollektiv 

Pertunaj konstaterar att Juventus IF har en relation med kollektiv på marknaden. I detta fall 

agerar spelaragenturer som kollektiv. Firmorna kan bestå av av licenserade agenter, eller av 

investerare som anlitar en agent med agentlicens för att ha rätten att agera som förmedlare 

mellan klubb och spelare. Med andra ord kan en spelaragentur liknas vid en bank eller kollektiv 

som har rättigheten att vara en 3:e parts äganderätt.  
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Det har skett fall där spelaragenturer investerat i en spelare för att ha en ägande rätt.  Ett sådant 

arrangemang kan ske när en köpande klubb inte har likviditeten att betala till den säljande 

klubben. Då finns det alternativet att ta en in 3:e part som kan finansiera köpet. Det förekommer 

mer bland professionella klubbar där övergångssummor kan förhindra klubbar från att köpa 

spelare. Istället kommer företaget och klubben överens om hur vidareförsäljningssumman av 

spelare ska fördelas. 

!
!
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5. Analys och diskussion 
!
5.1 Analys 
Detta avsnitt tillägnas till en analys av empirin förknippat tillsammans med teorin. 

Vi använder oss av Charles E. Lindbloms teori om marknadssystemet och dess åtta bärande 

konstruktioner. Med hjälp av dessa åtta konstruktioner analyserar vi Juventus IF perspektiv på 

marknadssystemet samt interaktioner mellan de olika aktörerna och Juventus IF. Genom att 

tillämpa oss av teorin och informationen vi har införskaffat från intervjun med två aktiva ledare 

inom Juventus IF kan vi visa och förstå hur Juventus IF agerar inom marknadssystemet samt hur 

det har möjliggjort värvningar av utländska spelare. 

!
5.1.1 Den legala frihetens påverkan 

SvFF:s anställningsbestämmelser av icke EU-spelare agerar på så sätt att den försäkrar sig att 

spelare som flyttar till Sverige för att spela fotboll kan livnära sig på fotbollen. Det kan dock 

sätta stor press på ekonomin hos klubbarna eftersom ju fler spelare man vill värva, desto mer 

spelare med kostnadskrav på t.ex. minimilönen. Det förhindrar i sig att klubbar knyter sig an för 

många spelare av icke-europeisk ursprung, vilket skulle kunna användas som en metod att värva 

spelare från motståndarna för att försvaga rivaliserande klubbar. På så sätt kan man se att 

anställningsbestämmelserna kan reglera att spelarna har en tillräcklig levnadsstandard i Sverige 

med hjälp av lön och bostadskrav, samt att en bieffekt kan innebära att klubbar inte värvar för 

många utländska spelare. Det leder till att det är mest klubbar i de två högsta serierna som 

egentligen har råd att värva flera spelare och de har ekonomiska resurserna att betala ut 

minimilönen till flera utländska spelare. Detta krymper ner Juventus IF:s potentiella kundgrupp i 

Sverige. Kravet på anställning minskar Juventus IF:s möjlighet att sälja spelare vidare. Trots 

detta anser Juventus IF att de kan agera fritt på marknaden på grund av att de är en amatörklubb, 
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som huserar i division 3 och därmed klarar sig undan från kravet att betala en minimilön när de 

tar in spelare från icke EU-länder, de har även friheten att kunna sälja spelare till utländska 

klubbar, just tack vare att fotbollen är så pass internationaliserad.   Således har Juventus IF en 78

legal frihet att göra vad de vill med sin tid och energi, men med vissa restriktioner som SvFF:s 

reglerade åtaganden för hur spelarmarknaden inom och utanför EU ska gå tillväga, som krävs för 

att ett marknadssystem kan existera.   79

!
5.1.2 Syfte och kontroll av egendom 

Juventus utövar ingen strikt kontroll av sin egendom i detta system där utbudet som säljs är 

spelare och är unika "varor" i sig, men de har fortfarande  en form av kontroll de tillämpar sig av, 

som Lindblom menar behövs.   Detta sker dock med en mindre begränsning. Kontrollen av 80

fotbollsspelare som tillgångar är begränsad, då de inte kan kontrollera spelaren utanför fotbollen. 

Vilket skiljer sig från Lindbloms exempel om ett husbygge. Visserligen fyller spelarna ett syfte 

hos Juventus och en samling spelare tillsammans bildar ett lag för att uppnå ett gemensamt syfte. 

Men spelarna är även människor med en fri vilja. Klubben äger sina tillgångar under perioderna 

när det spelas fotboll, övrig tid har de ingen kontroll över tillgångarna.  

För att organisera ett fotbollslag med hjälp av en samling spelare utövar man en kontroll över 

spelarna. Spelarna ingår ett medlemskap i klubben genom att de registrerar sig i föreningen.   81

Medlemskapet kan i grunden användas som kontroll. Huvudkontrollen i medlemskapet ingår i att 

spelare följer och agerar utifrån klubbens föreskrifter. Klubben använder sig av tillgångar 

(spelarna) för att uppnå sitt mål.   De fyller således ett syfte. När en spelare bryter mot klubbens 82
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föreskrifter sker konsekvenser mot spelare, som kan innebära avstängning från spel eller rivning 

av medlemskapet.   83

!
5.1.3 Quid pro quo och pengar 

Spelreglerna tillåter även Juventus IF att göra utbyte med sin samarbetsakademi i Sierre Leone. 

Med hjälp av det egenstartade välgörenhetsprojektet bidrar företag och organisationer med 

fotbollsartiklar, som bollar, skor och benskydd, tränarna erbjuder även utbildning i form av 

träningar med Juventus egna UEFA-licenserade tränare. I utbyte scoutar och erbjuder Juventus 

talanger från Afrika att pröva lyckan i Sverige och Europa för att kunna ta steget att bli en 

professionell fotbollsspelare.  

På fotbollsmarknaden för amatörer finns det ingenting som förhindrar byten av spelare mellan 

olika klubbar.   Men svårigheter kan uppstå vid förhandlingar med professionella klubbar. Vid 84

förhandlingar kan båda parter värdera spelaren olika och i Juventus fall kan det bli att man 

värderar spelaren högre än vad den intresserade klubben är villig att erbjuda, samtidigt som 

spelaren uttrycker en vilja att lämna Juventus.   85

Ett alternativ för Juventus kan vara att anordna ett byte med en klubb med yngre lokala talanger, 

som vill testa att spela seniorfotboll på en lägre nivå än talangernas nuvarande klubb och kanske 

inte får den speltid de önskar. Scoutansvarige och Juventus-spelande Martin Pertunaj säger: 

”Att byta en bra spelare mot 2-3 yngre spelare med procent på vidareförsäljning av vår 

spelare har vi absolut inget emot.”   86

Skulle en sådan överenskommelse inte bli av är pengar ett medel för försäljning av Juventus IF:s 

spelare. I slutändan är pengar alltid en del av den slutgiltiga resultatet vid försäljningar, även vid 

�38

!  Pertunaj, Franco. Manager för Juventus IF. Intervju 2013-11-2883

!  SvFF, Representationsbestämmelser, 2013 <http://fogis.se/regelverk> 2 Kap, 1§. (Hämtad 2013-11-18)84

!  Pertunaj, Franco. Manager för Juventus IF. Intervju 2013-11-2885

!  Pertunaj, Martin. Talangscout för Juventus IF. Intervju 2013-12-1986



Södertörns Högskola  Marco Ratkovic 19891001 
HT-13  Kin Tsang 19901012 
  Företagsekonomi C 
  Kandidatuppsats 

diverse omvägar vid överenskommelser, som vidareprocentsförsäljning eller eventarrangemang. 

Problemet med att senarelägga inkomsterna vid t.ex. lån och procent på vidareförsäljning är att 

framtiden är oviss, spelare kan skada sig eller misslyckas i sin sejour i den nya klubben och åter 

hamna i Juventus. Man kan då ha lånat ut något och fått tillbaka det i sämre skick än 

ursprungligen. 

!
5.1.4 Marknadens inflytande på försäljning 

Marknaden bestämmer vad som skall finnas tillgängligt på marknaden, Lindblom konstaterar att 

marknaden skulle vara en dålig samordnare om aktörer erbjuder en viss produkt som de ”råkar” 

ha i överskott. Relationerna på marknaden bestämmer vad som skall göras tillgängligt för utbyte 

på marknaden.    Detta kan relateras till fotbollsmarknaden då det inte är lönsamt om Juventus 87

förser marknaden med spelare som inte är eftertraktade. Juventus uppgift är att försöka använda 

sig av det behov som finns på den svenska marknaden. De försöker värva in spelare som kan 

fylla dessa behov, för att sedan sälja dem vidare. På så sätt har marknadsrelationerna bestämt vad 

som skall bli tillgängligt för utbyte.  

Juventus första tanke är att tillföra spelare till klubben för att stärka sitt eget lag. Gör en spelare 

bra ifrån sig i det egna ledet leder detta till ett intresse för spelaren på marknaden, som i sin tur 

resulterar i en försäljning. Till överenskommet marknadspris är alla spelare redo för försäljning.   88

!
5.1.5 Agenter som mellanhänder och entreprenörer 

I fotbollsmarknaden har just agenter haft en entreprenörsroll och mellanhand i syfte att agera 

som en kommunicerande länk mellan klubbar och spelare. Juventus har kontakt med fler, enligt 
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dem, pålitliga och trovärdiga agenter, som även kan agera i scoutingsyfte. En kontakt tas upp 

mellan klubben och agenten som erbjuder spelare som ingår i hans stall.   89

Lindblom menar att marknaden skapade utrymme för mellanhänder.    Eftersom Juventus har 90

valt sin affärsidé att förse andra klubbar med fotbollsspelare, skapar det utrymme för 

mellanhänder, på grund av att Juventus som klubb fokuserar på att "marknadsföra" spelaren 

genom dess prestationer på fotbollsplanen. När en spelare har fått uppmärksamheten genom t.ex. 

en serie av bra prestationer, så kliver mellanhänder in för att förmedla en eventuell 

spelarövergång. I Juventus fall agerar agenter som mellanhänder, då spelaren kan fokusera sin tid 

åt att spela fotboll och låta agenten agera som talesperson och förhandlare åt spelaren. Således 

förser agenten med en form av "transport", där agenten förhandlar åt spelaren mellan två klubbar, 

och ibland även erbjuder en spelare till en klubb. Agenten har sett utrymmet som en möjlighet 

för att erbjuda sina tjänster som t.ex. förhandlare. Spelarens behov av en representant ger agenter 

ett utrymme att se möjligheter att tjäna pengar. Det faller då naturligt att även Juventus får 

handskas med agenter när de säljer spelare vidare till andra klubbar.  Agenter agerar som en 

möjlighet för Juventus att värva spelare utanför Sveriges gränser, då fotbollen är internationell. 

Med hjälp av agenter kan Juventus interagera med andra klubbar genom agenter, t.ex. när en 

försäljningsmöjlighet uppstår.  

!
5.1.6 Agenturens makt 

Fotboll kan ses som ett kollektiv i samhället, tack vare internationella kopplingar, med ett eget 

system och likadana regler runt om i världen.   På fotbollens marknad agerar spelaragenturer 91

som ett kollektiv för att kunna erbjuda ett större omfång av spelare och kontakter till klubbar. 
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Genom att skapa ett kollektiv kan man åstadkomma något en enskild entreprenör inte kan. Ett 

kollektiv kan med andra ord bli en köpkraft.   92

Detta innebär att spelaragenturer får köpkraften att köpa rättigheterna till fotbollsspelare.   93

Juventus IF:s relation med diverse kollektiv inom marknadssystemet sker i den utsträckningen att 

kollektiv kontaktar Juventus IF för att de ska utbilda spelaren åt ett kollektiv. Juventus IF kan då 

via överenskommelser får rätt till en del av det utbildningsbidrag som fås om spelaren säljs 

vidare. Vid en bruten överenskommelse har agenturen fortfarande äganderätt på spelaren och kan 

sända spelaren vidare en annan klubb.  

Det framgår även att dessa agenturer kan hjälpa Juventus IF att komma i kontakt med större 

klubbar, och därmed även dess kontaktnätverk och potentiella kundgrupp.   På så sätt har 94

kollektiv en relativt större makt än en enskild entreprenör som Lindblom tar upp angående 

marknadssystemet. Genom att skapa en relation med agenturer och agenter kan Juventus IF få ett 

större utbud av både spelare att utbilda och kontakt med klubbar inom och utanför Sveriges 

gränser. 

!
5.2 Diskussion 
Detta avsnitt avser att med egna tankar diskutera uppsatsens innehåll, och skapa underlag för 

uppsatsens slutsats. 

!
Den legala friheten som Juventus IF kan operera efter ger dem en möjlighet att ta in spelare 

utanför Sveriges gränser. Spelare som annars kan bedömas som en risk att värva för en klubb i en 

högre division på grund av kravet för minimilön, ett krav som Juventus IF inte behöver uppfylla 
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för tillfället. Dock är den legala friheten begränsad då det finns diverse restriktioner som vi har 

nämnt i analysen.  

Kravet på anställningsavtalet är gynnsam för Juventus IF, i det perspektivet att de ej behöver 

uppfylla det. Det betyder att klubben kan värva spelare, och ändå minimerar risken att förlora en 

avsevärd summa på grund av en eventuell utebliven succé av spelaren. Om en spelare lyckas 

med att prestera tillräckligt bra för att bli såld, innebär detta att klubben får in inkomst genom 

ersättningar som t.ex. övergångssumma, utbildningsbidrag och solidaritetsersättning. Den legala 

friheten har möjliggjort för klubbar att värva spelare, som enligt dem själva är värda att satsa på 

för att få avkastning på investeringen.  

Risker med anställningsavtalet är att professionella klubbar drar sig från att värva utländska 

spelare från icke EU-länder, som Juventus har inriktat sig på att värva. Spelaren måste då vara 

bättre än övriga i truppen för att de ska kunna se spelaren som en investering.  

Den legala friheten är dock begränsad på så sätt att spelare från icke EU-länder, behöver ett 

visum eller uppehållstillstånd för vistelse inom Sverige.   Detta kräver att spelare som Juventus 95

värvar från utlandet även sköter sig för att bibehålla sitt visum eller uppehållstillstånd. 

Representationsbestämmelserna dikterar även att Juventus IF som klubb måste arbeta förenligt 

med Migrationsverket och dess stadgar. 

!
Klubben bibehåller rätten att kontrollera sin egendom. Då Juventus ser sina spelare som 

människor, och inte som en tillgång, så försöker de låta spelaren avgöra sin framtid. På så sätt 

skiftas en del av makten till spelaren. Under frimånaden som gäller från 15 november till 15 

december har inte klubben makt att förhindra spelaren att gå till en annan amatörklubb.    96

Sådana bestämmelser och tankar, kan reflekteras till Lindbloms tankar om hur en legal frihet och 

rätt till egendom kan bidra till ett samarbete mellan aktörer, samtidigt som den är 
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fredsbevarande.   Genom att Juventus har en stark tro på att man kan främjas genom att låta 97

spelaren må bra av sin tillvaro och situation, som reflekteras på fotbollsplanen, så kan Juventus 

vinna på detta när en försäljning sker, då Juventus har rätt till utbildningsbidrag och 

solidaritetsersättning. Därför anser vi att Juventus kan lätta på tyglarna när det gäller deras rätt 

till egendom och kontroll av sina tillgångar.  

Vid principen om Quid pro quo kan vara applicerbar anser vi att olika behov hos klubbarna kan 

skapa överenskommelser mellan dessa där det inte nödvändigtvis måste innehålla pengar. De 

speciella arrangemang som Juventus har ordnat/etablerat med en lokal klubb i Sierra Leone, där 

Juventus förser den lokala klubben med diverse fotbollsartiklar och utbildning i utbyte mot 

fotbollsspelare är ett exempel. Dock anser vi att det finns komplikationer med värderingar av 

utbildningen och amatörspelare från Sierra Leone. Vad som är värdefullt för oss i Sverige, är inte 

nödvändigtvis värdefullt för klubbarna i Sierra Leone, då kulturen och förutsättningarna är 

annorlunda. Vi ser dock att denna form av utbyte är applicerbar på grund av det fredliga 

samarbetet som existerar mellan klubbarna. I det svenska systemet har vi tron på att quid pro quo 

inte är speciellt vanligt förekommande när det gäller att svenska professionella spelare är villiga 

att gå ner från den professionella status till amatör om det inte är under speciella omständigheter. 

Vi bortser då från byten mellan svenska amatörklubbar, eftersom att klubbarna inte har någon 

kontroll över vilken klubb spelarna måste gå till. Därför kan det vara svårt för Juventus att utföra 

byteshandeln med svenska klubbar.  

Pengar gör utbytet mellan klubbar smidigare, alla accepterar pengar i utbyte mot sina tillgångar. 

Pengar gynnar Juventus på ett sätt att det finansierar den övriga verksamheten. I verkliga 

situationer är det inte garanterat att klubbar i de professionella serierna har den ekonomiska 

kapaciteten för att kunna värva en spelare från Juventus. Därför är de flexibla och kan vid 

speciella tillfällen låna ut sina spelare till de intresserade klubbarna, för att vid ett senare skede 

kunna få en inkomst för spelaren. Nackdel med att bli alldeles för beroende på inkomster från 

spelarförsäljningar och utlåningar är att det kan skada den övriga verksamheten och då även 
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riskera att tappa möjligheten till att nå sina framtida ambitioner på att bli en fotbollsakademi för 

svenska och internationella talanger.  

Innan en försäljning använder Juventus först tillgången av spelaren för att uppnå goda resultat 

som klubb. Därefter kan en eventuell försäljning ske. Möjligheten att en försäljning kan ske är på 

grund av en spelares prestation. Det skiftar Juventus IF:s aktiviteter till att även leta spelare som 

är kapabla att spela på en högre nivå än själva klubben. En vidareförsäljning skulle gynna 

Juventus ekonomiskt, då klubben får ersättningsbidrag i form av utbildningsbidrag och eventuell 

solidaritetsersättning, men det skulle även försvaga Juventus sportsligt i och med att de förlorar 

en spelare som skulle öka deras chanser att spela i högre divisioner.     

Agenter agerar som mellanhänder för Juventus och förser Juventus med en möjlighet att nå ut 

internationellt och hjälper dem med att värva från utlandet. Med hjälp av mellanhänder behöver 

Juventus inte skaffa kompetensen eller kontor internationellt för att nå ut globalt. De kan agera 

inom olika länder och världsdelar utan att de behöver kompetensen om diverse kultur / 

marknader.  

Då agenten har spelaren, och klubbarna en plats där spelaren får spela hos, så erbjuder agenten 

även kontakten mellan två klubbar och spelaren, eftersom att agenten medför ett kontaktnätverk 

som klubbar tar del av. 

Det löper en risk att agenter agerar med ett egenintresse och inte berättar hela sanningen vid 

förhandlingar om en spelare, mellan två klubbar. Det har skett ett sådant fall innan, dock inom 

professionell fotboll.   Det utgör en risk för Juventus, då agenter inte alltid är tillräckligt ärliga.  98

Mellanhänderna är enligt oss ofta bra vid försäljningar då de besitter en kunskap och erfarenhet 

som ofta inte finns i klubbarna. De anlitas när en försäljning eller liknande ska ske och behövs 

därför inte i organisationen, som kan ge en mer kostnadseffektiv uppgörelse för klubben. 
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Vi identifierar företag som förser spelare och klubbar med sportvaruartiklar som entreprenörer. 

Vi menar att dessa företag erbjuder en tro att deras produkter förbättrar spelarens prestationer. De 

ser inte bara en möjlighet för att sälja en fotboll, de ser även möjligheten att sälja fotbollsskor, 

träningskläder och diverse fotbollsutrustning. En utveckling har skapats via omvägar, från basen 

med att spela barfota med endast en boll, till att förse sig själv med dyr fotbollsutrustning och det 

senaste paret av fotbollsskor. Detta sätter en form av ekonomisk påfrestning på småklubbar som 

Juventus IF, då de förväntas att förse sina spelare med t.ex. matchtröjor och träningsvästar för att 

etablera ett lag. Utrustning som krävs för att "underhålla" spelaren. 

Relationen med ett kollektiv ger Juventus IF en möjlighet att ta in spelare från utlandet, eftersom 

dess kontaktnätverk är större. Agenturer, som agerar som kollektiv kan bestå av investerare, med 

minst en agent som har en agentlicens. Det existerar fall där, de köper fotbollsspelare för att 

sedan låna ut dem till fotbollsklubbar.   Sådana kollektiv är potentiella köpare av Juventus IF:s 99

spelare, samt att de även kan låna ut spelare till Juventus. Nackdel med detta kan vara att 

Juventus och spelaren kan förhandlat ofördelaktiga avtal med dessa agenturer, som kostar 

klubben mer än vad det ger. Spelaren har kanske heller inte möjligheten att kunna gå till den 

klubb han tycker passar hans nivå bäst.  Vilket strider mot Juventus IF:s egna värderingar om att 

värdera spelarens åsikter och vilja.  

�45

!  Sjögren, Patrik. Cabrera: Hammarby borde tacka mig. Sportbladet. 2010-09-09.  <http://www.aftonbladet.se/sportbladet/99

fotboll/sverige/superettan/hammarby/article12477935.ab> (Hämtad 2014-01-04)



Södertörns Högskola  Marco Ratkovic 19891001 
HT-13  Kin Tsang 19901012 
  Företagsekonomi C 
  Kandidatuppsats 

6. Slutsats 
Nedan presenterar vi slutsatsen som svar till våra frågeställningar. 

Med studien som utgångspunkt anser vi att de åtta bärande konstruktionerna är applicerbar ur 

Juventus IF:s perspektiv.  

Den legala friheten behövs för fotbollens marknadssystem, det finns inga legala motsättningar 

som förhindrar Juventus att förverkliga sina affärsplaner. Rätten till egendom tillåter Juventus 

värva spelare inom den legala friheten för att uppnå sitt syfte som en fotbollsklubb.  

Analyseringen av Quid Pro Quo är att den förekommer oftare vid värvningar av afrikanska 

spelare än vid värvningar av lokala spelare. Utbytet mellan de samarbetsakademierna i 

afrikanska länder sker mellan fotbollsartiklar och utbildning mot att erbjuda afrikanska spelare 

möjligheten att komma till Sverige och spela fotboll. Utbyte mellan klubbar i Sverige är inte av 

hög prioritet, då det är pengar som är att föredra.  Pengar utgör ett smidigare medel för 

övergångar mellan klubbar. 

Konstruktionen om försäljning tillåter Juventus att bedriva sin affärsidé och verksamhet. 

Eftersom de värvar förenligt med vad marknaden efterfrågar. De försöker förutse vilken spelare 

som kan lyckas och värvar i syfte om att i framtiden ha en efterfrågad spelare på marknaden 

istället för att värva för att "råka" ha en tillgång i överskott.  

Vår studie visar att det finns utrymme för mellanhänder och entreprenörer i form utav agenter 

och företag. Agenter agerar som en länk mellan spelare och klubbar och erbjuder en omväg för 

marknaden i form av tjänster till aktörerna. 

För Juventus IF agerar agenturer som kollektiv. De besitter en köpkraft för att bland annat 

bedriva utlåningar. Trots att Juventus IF för tillfället är en amatörklubb, så interagerar kollektiv 

fortfarande med dem inom marknadssystemet.   

!

�46



Södertörns Högskola  Marco Ratkovic 19891001 
HT-13  Kin Tsang 19901012 
  Företagsekonomi C 
  Kandidatuppsats 

Juventus har bidragit med importering av utländska fotbollsspelare genom samarbeten med 

akademier från olika länder i världen. Juventus har agerat som en startplattform för utländska 

spelare. De åtta konstruktionerna har möjliggjort för Juventus att värva utländska spelare. 

Marknadssystemet har således hjälpt Juventus med att värva spelare utanför Sveriges gränser, på 

grund av att konstruktionerna samarbetar och organiserar för att uppnå ett syfte att förverkliga 

sin affärsidé. Tack vare att marknaden samordnar och organiserar, kan Juventus genomföra sin 

affärsidé.   

!
6.1 Vidare forskning 
Studien har koncentrerats på att undersöka hur amatörklubbar använder marknaden och 

övergångar för att få en inkomst till föreningen, ett förslag till vidare forskning är att undersöka 

andra alternativ för en svensk amatörklubb att samla ihop inkomster, till exempel att genom egna 

svenska talanger som fostrats i klubben från åtta års ålder, sälja dessa vidare och få inkomster. 

I en forskning från EU-kommissionen framgår det tydligt att det nuvarande övergångssystemet 

genererar pengar till professionella klubbar som redan har kapital att värva dyra spelare, endast 

två procent av dagens marknad går till klubben som utvecklat spelaren i ung ålder.   Med hjälp 100

av denna uppsats kan vidare forskningar inom övergångar undersöka i alternativa metoder för att 

gynna amatörklubbar som är en viktig del i utvecklandet av fotbollstalanger.  

�47

!  EU-kommissionen, Eu-kommissionens rapport om fotbollsmarknaden, 2013-11-19, <http://europa.eu/rapid/100

press-release_IP-13-95_sv.htm>, (Hämtad 2014-02-26)



Södertörns Högskola  Marco Ratkovic 19891001 
HT-13  Kin Tsang 19901012 
  Företagsekonomi C 
  Kandidatuppsats 

Referenser 
Alveheim, Pierre & Björnström, Niklas. En agent säljer en dröm och den drömmen heter 

Bosman. 1999. Halmstad 

Andersson, Torbjörn. Kung Fotboll. Stockholm: Symposion, 2002. 

Antoinini, Peter & Cubbin, John. The Bosman Ruling and the Emergence of a Single Market in 

Soccer Talent, European Journal of Law and Economics, Vol. 9(2) 2000. sid.157-173. 

Björling, Marcus & Brandberg, Jens. Han kan bli lagkamrat med Beckham. Expressen 

2007-01-26. http://www.expressen.se/sport/fotboll/han-kan-bli-lagkamrat-med-beckham/, 

2013-11-12 

Bryman, Alan & Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1.Uppl. Malmö : Liber 

ekonomi. 2005 

Carmichael, Fiona & Thomas, Dennis. Bargaining in the transfer market: theory and evidence, 

Applied Economics, Vol 25, Issue 12. 1993. 

Conteh, Matain Wusha. Mohamed Buya Turay Excels in Juventus. MySierraLeoneonline.com. 

2013-09-17. http://mysierraleoneonline.com/sl_portal/site/News/detail/2015 . (Hämtad 

2014-03-03) 

Denscombe, Martyn. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 2. Uppl. Lund:Studentlitteratur, 2009 

Dobson, Stephen. Goddard, John. The Economics of Football. 1. Uppl. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2001. 

Fordyce, Tom. 10 years since Bosman. BBC. 2005-12-14. http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/

football/4528732.stm (Hämtad 2013-10-09) 

Fotbolldirekt.se. Behöver inte åka till Afrika för att scouts spelare. fotbollskanalen.se.  

2012-01-07. http://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/behover-inte-aka-till-afrika-for-att-

scouta-spelare/, (Hämtad 2013-11-12) 

�48



Södertörns Högskola  Marco Ratkovic 19891001 
HT-13  Kin Tsang 19901012 
  Företagsekonomi C 
  Kandidatuppsats 

Fotbolldirekt.se. Aiks Afrika-satsning lovordas av Juventus. 2012-01-05. http://

www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/aiks-afrika-satsning-lovordas-av-juventus/. 

fotbollskanalen.se. 2013-11-12 

Fotbollstranfers.com. Transferfönstret. 2012. <http://www.fotbolltransfers.com/site/news/1468> 

(Hämtad 2014-01-05) 

Fotbollstransfers.com. Övergångar. 2014. <http://www.fotbolltransfers.com/site/transfers> 

(Hämtad 2014-01-05) 

Johannesen, Asbjörn & Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Liber, 2003. 

Johansson, Kevin. Brasseduo klar för Juventus. VLT. 2010-04-25. http://vlt.se/sport/1.811426-

brasseduo-klar-for-juventus . (Hämtad 2014-02-24) 

Johansson, Kevin. Nytt Kontrakt. VLT. 2013-10-11. http://vlt.se/blogg/fotbollsbloggen/

1.2029571-fotbollsbloggen?blogPostAction=view_post&postingId=19.1058389 (Hämtad 

2013-12-08) 

Johansson, Kevin. VSK anmäler intresse för Juventus Målkung. VLT. 2013-12-12. http://vlt.se/

sport/fotboll/1.2312615-vsk-anmaler-intresse-for-juventus-malkung . (Hämtad 2014-03-03) 

Juventus IF. Buya har landat i Belgien. 2013-09-23. http://www.laget.se/Juventus/News/

3177558/Buya-har-landat-i-Belgien . (Hämtad 2014-03-03) 

Juventus IF. Skyttekungen tillbaka i Sverige. 2014.02-04. http://www.laget.se/Juventus/News/

3372603/Skyttekungen-tillbaka-i-Sverige- . (Hämtad 2014-03-03) 

Karlsson, Annika. The European football market, globalization and mobility among players. 

Soccer & Society. Vol. 10 Issue 3-4. 2009. 

Lindblom, Charles E. Marknad och Samhälle. Stockholm: Studentlitteratur AB, 2003.  

�49



Södertörns Högskola  Marco Ratkovic 19891001 
HT-13  Kin Tsang 19901012 
  Företagsekonomi C 
  Kandidatuppsats 

Lindqvist, Jens. 20 mål på 7 matcher - nu drömmer nye Bangura om AIK. Nyheter24. 

2013-10-07. http://nyheter24.se/sport/fotboll/754435-20-mal-pa-sju-matcher-nu-drommer-nye-

bangura-om-aik . (Hämtad 2014-03-04) 

Magee, Jonathan & Sugden, John. ”The World at their feet”: Professional football and 

International Labor Migration. I Journal of Sport and Social Issues. 26:421. 2002. 

Maguire, Joseph. Sport Labour Migration Research Revisited. Journal of Sport & Social Issues. 

Vol. 28. Nr. 4. 2004. 

Malmkvist, Alexander. Gefle intresserat av Juventus Succéman. Fotbollskanalen. 2013-10-07. 

http://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/gefle/gefle-intresserat-av-juventus-succeman-

malfarlig/ . (Hämtad 2014-03-03) 

Orrenius, Johan. Bosman revolutionerade fotbollsmarknaden. Expressen. 2006-11-19.  http://

www.expressen.se/sport/fotboll/bosman-revolutionerade-fotbollsmarknaden/ (Hämtad 

2013-12-11) 

Pertunaj, Franco. Manager för Juventus IF. Intervju 2013-11-28 

Pertunaj, Martin. Talangscout för Juventus IF. Intervju 2013-12-19 

Peterson, Tomas. Den svengelska modellen. Lund: Arkiv, 1993 

Poli, Raffaele. Africans Status in European Football Players Labour Market. Soccer & Society. 

Vol. 7. Issue 2-3. 2006.  

Roy, Johanna. Bosmandomen – ett hot mot idrottsrörelsen?. 2006. Per Cramér. Göteborg 

Scoresway. Player Profile Pedro Zambuzzi. http://www.scoresway.com/?

sport=soccer&page=player&id=148182 . (Hämtad 2014-02-24) 

Sloane, Peter. The Labour market in professional football. British Journal of Industrial Relations,  

Vol. 7, Issue 2, 1969.  

Sund, Bill. Fotbollsindustrin. Visby: Nomen Förlag, 2007. 

�50



Södertörns Högskola  Marco Ratkovic 19891001 
HT-13  Kin Tsang 19901012 
  Företagsekonomi C 
  Kandidatuppsats 

Sund, Bill & Peterson, Tomas m.fl. Perspektiv på Sport Management. Britt Mari Öland, 258-280. 

Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2004.  

Sjögren, Patrik. Stjärnan utköpt av – ett företag. Aftonbladet. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/ovrigaligor/article18018424.ab 

(Hämtad 2013-12-13) 

SvFF, Representationsbestämmelser, 2013 <http://fogis.se/regelverk> (Hämtad 2013-11-18) 

SvFF, Tävlingsbestämmelser, 2013 <http://fogis.se/regelverk>. (Hämtad 2013-11-13) 

Öhlin, Anders. Historisk Säsong för Juventus. VLT. 2012-04-12. http://vlt.se/sport/fotboll/

1.1615590-historisk-sasong-for-juventus, (Hämtad 2013-11-14) 

!

�51



Södertörns Högskola  Marco Ratkovic 19891001 
HT-13  Kin Tsang 19901012 
  Företagsekonomi C 
  Kandidatuppsats 

!
Bilaga 1 
Nedan har vi listat de intervjufrågor som ställdes till respondenterna. 

!
Som teori för att förklara marknadssystemet ur Juventus IF:s perspektiv använder vi oss av 

Charles Lindbloms teori om marknadssystemets åtta bärande konstruktioner. Vi kommer att 

ställa frågor om Juventus IF uppfattar huruvida det finns ett marknadssystem kopplat till deras 

agerande på fotbollsmarknaden. Marknadssystem framstår när marknader har växt och börjat 

sammankopplas på ett specifikt sätt. Med andra ord blir marknaden ett marknadssystem när 

marknaden börjar organisera och samordna. 

!
Legalfrihet:  Anser ni att ni kan agera fritt på fotbollsmarknaden? Upplever ni / finns det några 

hinder som fördröjer vid agerande på fotbollsmarknaden? T.ex. arbetstillstånd? Eller något från 

svenska fotbollsförbundet? 

Rätt till egendom: Hur ser ni på era spelare? Som tillgångar? Egendom? 

Ses alla spelare som en investering? 

Utövar ni någon form av kontroll på era spelare? 

Quid Pro Quo: Hur många andelar spelarförsäljningar/förvärv brukar involvera i ett byte mellan 

klubbar, spelare mot spelare, för Juventus IF? Gäller det vid amatör – professionell / amatör-

amatör. 

Pengar : Vid köp/försäljning av spelare, är användning av pengar det enda sättet, eller tillämpar 

ni er även av ett utbyte, spelare mot spelare. Finns det andra sätt än pengar för att värva eller 

sälja spelare? Har det varit några sådana fall? 
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Försäljning: Fostrar ni enbart för att sälja spelare vidare, eller finns det situationer där ni har 

bestämt er behålla spelare för användning till eget ändamål? 

Under åren har många spelare som utmärkt sig i Juventus bytt klubb, vad är eran anledningar till 

att sälja era bästa spelare, när andra klubbar vill hålla kvar sina? 

Är ni villiga att kunna sälja vilken spelare som helst till marknadspris/rätt pris? 

Mellanhänder / Entreprenörer:  Använder av mellanhänder vid köp/försäljning av spelare? I så 

fall, vad för sorts mellanhänder? Vad är deras roll? 

Brukar ni handskas med spelaragenter? På vilken skala? Vad vinner ni på detta? 

Sker det ömsesidiga utbyten mellan klubb och mellanhand/agent? 

Har ni kontakt med såkallade entreprenörer, som erbjuder tjänster och tjänar pengar på hur ni 

agerar på marknaden? (entreprenörer kan t.ex. vara olika typer av media eller bettingbolag) 

Kollektiv: Har ni några relationer med diverse spelaragentfirmor? I så fall, vad sker det för 

utbyte mellan er två?  

Brukar ni få erbjudanden att ta in spelare av dessa firmor? 
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