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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga fotbollsspelare för deras medverkan i studien! Utan er 

samarbetsvilja och ert engagemang hade denna studie inte varit möjlig. Vi vill även tacka 

Magnus Erlingmark samt Anders Hübinette för inspirerande och informationsrika samtal som 

blev startskotten för undersökningen. 

Tack ska även riktas till vår handledare Yohanan Stryjan samt våra opponenter för värdefulla 

synpunkter och tips under studiens gång. Slutligen är vi väldigt tacksamma för Bill Sunds 

hjälpsamma ord och tankar. 

Kristofer Hammarlund & Marcus Liljeblad 

Stockholm, 29 maj 2015 
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Sammanfattning 
 

Fotbollsspelares relation till agenterna på marknaden kan ses som komplicerad. Agenten 

agerar på uppdrag av spelaren och har som uppgift att handla utifrån spelarens intresse. Ett 

problem som bör tas i beaktning i förhållandet mellan parterna är agentens eget vinstintresse, 

då denne kan tjäna pengar vid en eventuell kontraktsskrivning eller övergång. Tidigare har 

det krävts en agentlicens för att få representera en spelare, men kravet på licens är nu 

borttaget. Tanken med licensen var att kunna garantera agentens kvalifikationer och på så sätt 

skydda spelare från okvalificerade agenter. Syftet med studien är att identifiera vad som 

bidrar till att spelarna känner tillit till agenterna och hur de resonerar i valet av agent. Genom 

att undersöka detta ska licensens tidigare nytta analyseras. För att undersöka detta syfte har 

tolv semi-strukturerade intervjuer av kvalitativ karaktär genomförts med svenska 

fotbollsspelare. Resultatet visar att spelarna efterfrågar agenternas expertis vid 

kontraktsskrivningar och förhandlingar samt vid marknadsföring av spelarna genom 

agenternas kontaktnät. Spelarna förlitar sig i stor utsträckning på andra spelares omdömen om 

en agents kvalifikationer vid valet av agent. Utöver agentens erfarenheter inom yrket skapas 

tillit ofta genom en stark personlig kontakt parterna emellan. Den personliga kontakten som 

spelarna efterfrågar innebär en relation som är mer än bara yrkesmässig och som präglas av 

agentens välvilja gentemot spelaren. Agentlicensen anses inte vara den främsta bidragande 

orsaken till tillit. Men licensen har varit nyttig i spelarnas möten med tidigare okända agenter, 

där referenser från andra spelare inte funnits att tillgå. Licensen har då varit ett verktyg för 

spelarna att identifiera de okvalificerade agenterna. Trots licensen nytta vill inte spelarna 

begränsas av att endast använda licensierade agenter eftersom tillit kan skapas på andra sätt. 

 

Nyckelord: Fotboll, agent, spelare, tillit, agentlicens, relation, kompetens, förtroende, 

erfarenhet, personlig kontakt 
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Förkortningar och förklaringar 
 

Allsvenskan – Högsta fotbollsserien i Sverige för herrar 

Division 1 – Tredje högsta fotbollsserien i Sverige för herrar 

DBU – Det danska fotbollsförbundet 

FIFA – Världsfotbollens högsta beslutande organ  

FIFPro – Det internationella spelarfacket 

Fotbollsagent – En person som representerar en fotbollsspelare vid förhandling av kontrakt 

eller vid förhandling om spelarövergång  

RF - Riksidrottsförbundet 

SEF – Föreningen Svensk Elitfotboll. Utgörs av de 32 lagen i Allsvenskan och Superettan 

SFS - Spelarföreningen Fotboll i Sverige. Spelarnas fackförening 

Superettan – Näst högsta fotbollsserien i Sverige för herrar 

SvFF – Svenska Fotbollförbundet 

UEFA – Europeiska fotbollens högsta beslutande organ 
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund till det ämnesområde studien ska undersöka samt en 

problematisering av ämnet som mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar. Slutligen 

redogörs för de avgränsningar som har gjorts. 

1.1 Bakgrund 
 

Professionen som agent har debatterats flitigt inom fotbollsvärlden genom åren. Idag har 

agenterna ett stort inflytande på marknaden och många påstår att de har alldeles för stor makt. 

Enligt en rapport utfärdad av Europeiska Kommissionen uppgick agenternas provision till 

200 miljoner euro i Europa år 2009.
1
 Tre år senare uppgavs summan ha dubblerats till 400 

miljoner euro.
2
 Dessa summor avser provision till agenterna vid spelarövergångar och 

kontraktsförlängningar inom europeisk fotboll.  

Det som tidigare var ett dubbelsidigt förhållande mellan klubben och spelaren har utvecklats 

till ett trepartsförhållande där agenten utgör den tredje aktören. Förhandlingar som tidigare 

sköttes mellan enbart spelare och klubb påverkas idag av agentens inflytande som en 

förmedlare mellan de tidigare två aktörerna. I och med agentens inträde i dessa förhandlingar 

kan det uppstå intressekonflikter mellan spelaren och agenten, eftersom agenten förhandlar på 

uppdrag av spelaren. Problemet som bör tas i beaktning är agentens vinstintresse i 

förhandlingarna. För spelaren är det viktigt att försäkra sig om att agenten handlar enligt 

spelarens önskemål och tar hänsyn till dennes förutsättningar. Tilliten i denna relation är av 

största vikt för ett lyckat samarbete.
3
  

För att skydda spelarna i den komplicerade relationen med agenter införde FIFA ett krav på 

agentlicens år 1994. Reglementet kring licensen har förändrats sedan dess, men huvudsyftet 

har varit att skydda spelarna från oseriösa agenter som försökt utnyttja deras position. För att 

bli en licensierad fotbollsagent har agenten varit tvungen att genomföra ett prov samt betala 

in ett fastställt belopp till det nationella fotbollsförbundet.
4
 

                                                           
1
 KEA, CDES & EOSE. Study on Sports Agents in the European Union (2009) s. 4  

2
 Rossi & Poli. (2012) s. 5 

3
 Smienk (2009) s. 70-71 

4
 KEA, CDES & EOSE. Study on Sports Agents in the European Union (2009) s.74 
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Huruvida licensen har uppnått sitt syfte eller inte råder det delade uppfattningar om. FIFA 

valde att slopa licenskravet från och med 1 april 2015 med den främsta förklaringen att 

endast 25-30% av de internationella övergångarna genomfördes av licensierade agenter. De 

nya reglerna innebär att vem som helst, oavsett utbildning, får representera en spelare på 

fotbollsmarknaden.
5
  

I och med detta beslut går FIFA emot de flesta stora sporterna i världen, som snarare reglerar 

agentbranschen ännu hårdare och inför ännu striktare krav på licens. Några av dessa exempel 

går att finna i Nordamerika, där de stora sporterna baseboll, basketboll, ishockey och 

amerikansk fotboll inför ännu hårdare licenskrav för att skydda spelarna.
6
 

1.2 Problematisering 
 

Från och med 1 april 2015 slopades kravet från FIFA på agentlicens för att agera som agent 

på fotbollsmarknaden, vilket innebar att vem som helst med ”oklanderligt rykte” nu fick 

agera som förmedlare. De nya direktiven från FIFA innehöll minimikrav som varje 

nationsförbund var tvungna att anpassa sig efter. Varje förbund fick sedan forma sina egna 

reglementen utifrån de nya minimikraven. SvFF publicerade sitt reglemente i december 2014 

som var i det närmaste identiskt med FIFA:s förslag.
7
 Anders Hübinette, chefsjurist hos SvFF 

förklarade detta för Fotbollskanalen: 

”Vi har valt att följa Fifas minimiregler i det här och inte skapat något ytterligare frivilligt 

legitimerings- eller certifieringssystem”
8
 

Det danska fotbollsförbundet (DBU) ansåg att det var viktigt att bevara den trygghet som 

licensen troligen har inneburit för spelarna i valet av agent. DBU erbjuder därför de som vill 

representera en spelare möjligheten att skriva en tentamen och genom en godkänd tentamen 

erhålls en certifiering av DBU, som kan liknas vid den tidigare licensen.
9
 

                                                           
5
 FIFA. EU Conference on Sports Agents (2011) 

6
 MLBPA. MLBPA Agent Regulations 

7
 Svenska Fotbollförbundet. Fogis, förmedlare 

8
 Fotbollskanalen, Agenterna oense om nya reglerna 

9
 Dansk Boldspil-Union, Dansk Bold Spil-Unions Reglement for mellammaend 
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Det danska fotbollförbundet bedömde det vara viktigt att en spelare kunde försäkra sig om att 

en licensierad agent besatt de viktigaste kompetenserna för att agera som agent trots att 

licenskravet togs bort.
10

  

Fotbollsagenten Patrik Mörk är kritisk till Svenska Fotbollförbundets val att inte införa ett 

liknande licenssystem: 

”Risken är väl att kvalitets- och trygghetsstämpeln som har funnits med licensierade agenter 

försvinner.”
11

 

Fotbollsagenten Hasan Cetinkaya är dock positiv till slopningen av licenskravet: 

”Det är jättebra att den har slopats, det har inte varit någon riktigt struktur på det innan. 

Många så kallade agenter har jobbat utan licens tidigare och regelverket har inte fungerat 

tidigare.”
12

 

De kanske viktigaste rösterna i denna fråga, spelarna, kommer sällan till tals. Grundtanken 

med licenskravet var att skydda spelarna från oseriösa aktörer och det skyddet tas nu bort. För 

att förstå om licensen fungerade som en trygghetsgaranti för spelarna eller om andra 

kompetenser hos en agent värderas högre behöver spelarna komma till tals. Har licensen 

överhuvudtaget bidragit till att spelarna känner tillit till agenterna eller är det i slutändan 

andra kompetenser som skapar trygghet? 

Tidigare forskning kring svenska fotbollsspelares ofta komplicerade relation till sina agenter 

är obefintlig. Någon analys kring hur de svenska spelarna har upplevt licenskravet finns inte 

heller att tillgå.   

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att identifiera vad som bidrar till att spelarna känner tillit till agenterna. 

Studien vill även redogöra för hur spelare resonerar kring valet att skaffa agent. Med denna 

bakgrund ämnar studien vidare att undersöka den tidigare licensens eventuella nytta, att skapa 

en trygghet för spelarna i valet av agent. 

                                                           
10

 Ibid 
11

 Fotbollskanalen, Agenterna oense om nya reglerna 
12

 Ibid 
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1.4 Frågeställningar 
 

 Hur skapas spelarnas tillit till agenterna? 

 Skapade agentlicensen en trygghet för spelarna i valet av agent? 

 Hur har spelarna resonerat samt gått till väga i valet av agent? 

1.5 Avgränsningar 

 

Studien kommer enbart fokusera på spelarnas förhållande till agenter på fotbollsmarknaden. 

Undersökningen avgränsas till att endast beröra spelare inom svensk fotboll på herrnivå. 

Endast spelare från de tre högsta divisionerna i svensk fotboll berörs av studien, d.v.s. spelare 

från Allsvenskan, Superettan och Division 1. Avgränsningen till dessa divisioner motiveras 

med att agenter förekommer mest frekvent inom dessa divisioner.  

Ytterligare en avgränsning görs till aktiva fotbollsspelare som antingen har eller har haft ett 

avtal med en agent. 
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2. Metod 
 

I denna del beskrivs studiens metodval, urval samt genomförandet av intervjuerna. Slutligen 

diskuteras studiens trovärdighet och metodval ur en kritisk synvinkel.  

2.1 Metodval 
 

Studien har tillämpat en kvalitativ forskningsstrategi med syfte att nå en djupare förståelse av 

fotbollsspelarnas åsikter och upplevelser i deras möten med agenter på fotbollsmarknaden. 

Studiens forskningsområde har inte tidigare undersökts, vilket motiverar valet av den 

kvalitativa forskningsstrategin som bidrar till förståelse av forskningsområdet. 

Forskningsstrategin möjliggör en nära kontakt med intervjuobjekten vilket är nödvändigt för 

att kunna tolka deras synpunkter. Den fylliga informationen som den kvalitativa strategin 

genererar består av ord och beskrivningar.
13

  

Forskningsprocessen som används är induktiv, d.v.s. genom informationen som genereras ska 

en förklaring av området göras med underlag av tidigare relaterad forskning.
14

  

De kvalitativa intervjuer som genomförts kan beskrivas som semi-strukturerade intervjuer. 

Dessa intervjuer utgår från en på förhand bestämd mall av forskaren med vissa ämnen och 

frågor som ska behandlas under intervjuerna. Intervjuobjekten ges möjlighet att svara fritt på 

de frågor som forskaren ställer. De semi-strukturerade intervjuerna möjliggör för forskaren 

att ställa följdfrågor till deltagaren beroende på hur intervjun utvecklas. De kvalitativa 

intervjuerna omfattar ett mindre antal personer men fördelen att kunna undersöka 

intervjuobjekten desto djupare prioriteras i denna studie.
15

 

2.1.1. Förförståelse och förberedande intervjuer 

 

30 mars intervjuades Magnus Erlingmark från SFS i Göteborg. Syftet med mötet var att ta 

reda på om spelarfacket kunde erhålla en roll som objektiva förmedlare på marknaden i och 

med det nya reglementets inträde. Efter samtalet stod det klart att facket varken har de 

ekonomiska resurserna eller viljan som krävs för att utveckla sin verksamhet i den riktningen. 

                                                           
13

 Bryman & Bell, (2011) s. 297-299 
14

 Ibid, s. 24-25 
15

 Ibid, s. 363-364 
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Med tanke på att SFS roll inte kommer att förändras i samband med det nya reglementet 

kommer inte intervjun att presenteras närmare i studien.  

SvFF släppte i december 2014 ett nytt reglemente för förmedlare. Den 8 april genomfördes 

en intervju med SvFF:s chefsjurist Anders Hübinette, som stiftat det nationella reglementet. 

Denna intervju utfördes för att bringa klarhet kring det nya reglementets exakta innebörd och 

betydelse.  

2.2 Urval 
 

För att uppnå syftet med undersökningen är ett relevant urval av största vikt för studiens 

resultat. Respondenterna i undersökningen behöver stämma in på de avgränsningar som har 

gjorts för att resultatet inte ska bli lidande. För att försäkra att respondenterna stämmer in på 

de kriterier och avgränsningar som har gjorts, har forskarna använt ett subjektivt urval. Det 

subjektiva urvalet beskrivs av Denscombe som ett tillvägagångssätt där forskarna 

handplockar relevanta intervjuobjekt för studien.
16

 

Några av de intervjuade personerna har rekommenderat forskarna potentiella respondenter, 

exempelvis lagkompisar med stor erfarenhet av agenter. Med detta i åtanke präglas urvalet 

även av snöbollsurvalets karaktär. Bryman och Bell beskriver att ett snöbollsurval innebär att 

forskarna får kontakt med ett mindre antal individer som är relevanta för undersökningen. 

Med individernas hjälp får forskarna kontakt med andra relevanta individer.
17

 

Forskarna har medvetet blandat respondenter från Allsvenskan, Superettan och Division 1. 

De intervjuade spelarna har även skilda erfarenheter, då vissa är i början av sin karriär och 

andra närmar sig slutet av den. Med detta urval kan förhoppningsvis intressanta skillnader 

konstateras mellan exempelvis mer och mindre erfarna spelare. Gemensamt för alla är att de 

har eller har haft agenter.  

2.3 Genomförande av intervjuerna 
 

Nio av intervjuerna genomfördes personligen genom möten med respondenterna, på platser 

som de själva fick bestämma. Det var viktigt att de intervjuade personerna kände sig 

bekväma under samtalet, därför anpassades den geografiska platsen uteslutande efter deras 

                                                           
16

 Denscombe, (2009) s. 37-38 
17

 Bryman & Bell (2011) s. 126-127 
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önskemål. Tre av intervjuerna genomfördes via telefon eftersom det geografiska avståndet 

inte möjliggjorde ett personligt möte. Intervjuernas längd varierade mellan 30 och 60 

minuter. Den första intervjun genomfördes 23 april och den sista intervjun ägde rum 13 maj. 

För att forskarnas uppmärksamhet och fokus skulle riktas mot de intervjuade spelarna, 

spelades alla intervjuer in genom röstinspelning via mobiltelefoner, efter deras godkännande. 

Röstinspelningen möjliggjorde ett aktivt deltagande från forskarna under intervjuerna, vilket 

medförde att relevanta följdfrågor kunde ställas. Efter genomförd intervju har innehållet 

transkriberats. En av fördelarna med röstinspelning enligt Bryman och Bell är att risken för 

egna tolkningar minimeras eftersom intervjun kan lyssnas på i efterhand.
18

  

Intervjuerna har följt en på förhand bestämd mall av forskarna. Syftet med mallen har varit att 

styra intervjuerna mot de relevanta områdena. 

2.3.1 Presentation av de intervjuade spelarna 

 

Respondenterna i denna studie utgjordes av fotbollsspelare inom svensk fotboll på herrnivå. 

Vissa spelare har lämnat önskemål att vara anonyma och dessa presenteras med ett fiktivt 

namn vilket belyses som en parantes bredvid namnet. 

Gustav Jarl 

Högerbacken Jarl är född 1995 och spelar för Helsingborgs IF i Allsvenskan. Har även varit 

utlånad till Assyriska FF i Superettan. Han har gjort över 20 landskamper för Sveriges 

ungdomslandslag. 

Robin Malmkvist 

Malmkvist är född 1987 och är målvakt. Han spelar för tillfället i Assyriska FF i Superettan. 

Han har spelat för klubbar som Östers IF, Halmstads BK och Tromsö (Norge) innan han 2012 

gick till Assyriska FF. Malmkvist har representerat såväl junior- som U21-landslagen för 

Sverige. 

 

 

                                                           
18

 Ibid, s. 374 
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Carl Johansson 

Johansson är född 1994 och spelar för Helsingborgs IF i Allsvenskan. Han har trots sin ålder 

redan spelat 30-tals matcher i Allsvenskan. Han har även representerat Sveriges U21-

landslag. 

Christopher Brandeborn 

Mittfältaren Brandeborn är född 1991 och spelar för Assyriska FF i Superettan. Han spelade 

för Degerfors IF mellan 2011-2012 och blev sedan värvad till Assyriska där han spelar i 

dagsläget. 

Simon Johansson 

Mittfältare som är född 1993 och spelar för Västerås SK i Division 1. Var under 2014 

eftertraktad av klubbar i högre divisioner men någon övergång blev aldrig av. 

Daniel Svensson 

Målvakten är född 1993 och spelar för Västerås SK i Division 1. Debuterade för Västerås SK 

i Superettan 2011 som 18-åring.  

Fredric Jonson 

Försvararen Jonson är född 1987 och spelar för IF Brommapojkarna i Superettan. Har 

tidigare representerat såväl IF Brommapojkarna som GIF Sundsvall i Allsvenskan samt 

Vasalunds IF i Superettan. 

Viktor Nordin 

Mittfältaren är född 1996 och har ett VM-brons i U-17 VM på meritlistan. Nordin spelar idag 

för Hammarby IF i Allsvenskan och ses som en av lagets största talanger. 

Sune Svensson (Fiktivt namn) 

Spelaren är född 1984 och har varit utlandsproffs i flera europeiska ligor samt spelat i 

Allsvenskan flera år. Spelaren har även representerat det svenska herrlandslaget. 
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Peter Berg (Fiktivt namn) 

Mittfältaren är född 1986 och har spelat flera år i Allsvenskan samt Superettan i olika 

klubbar. Har även representerat svenska U21-landslaget. 

Anders Olsson (Fiktivt namn) 

Spelaren är född 1995 och har spelat i både Allsvenskan och Superettan. Har även meriter 

som juniorlandslagsman.  

Love Sundberg (Fiktivt namn) 

En spelare som är född 1991 och har representerat flertalet klubbar i Allsvenskan.  

2.4 Trovärdighet 
 

Trovärdigheten i en kvalitativ studie kan förklaras genom fyra olika delkriterier. Dessa fyra 

kriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.
19

  

Bryman och Bell beskriver att tillförlitligheten i en studie handlar om att forskningen 

genomförs enligt rådande regler och att resultatet speglar respondenternas uppfattning om 

verkligheten. För att öka tillförlitligheten i denna studie har forskarna använt röstinspelning 

under intervjuerna. Röstinspelningen har möjliggjort för forskarna att lyssna på intervjuerna i 

efterhand för att undvika misstolkningar.
20

  

Studiens överförbarhet är hög om resultatet kan användas i andra miljöer och situationer. De 

intervjuade personerna är relativt få i förhållande till populationen och det är troligt att ett 

annat urval hade inneburit vissa skillnader i resultatet. Ett större urval hade därför bidragit 

med större överförbarhet till studien. Ett annat alternativ hade varit att avgränsa studien till att 

endast beröra spelare från Allsvenskan för att på så vis minska populationen och öka 

överförbarheten.
21

  

För att säkerställa pålitligheten i studien krävs en noggrann genomgång av 

forskningsprocessen. Exempelvis ska studiens problemformulering, metodval och val av 

undersökningspersoner redovisas noga. Pålitligheten i en studie är problematisk att nå 

eftersom miljön och omständigheterna för respondenterna ständigt förändras. Forskarna har 

                                                           
19
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20

 Ibid, s. 307 
21

 Ibid, s. 307 
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bifogat en mall med de ämnen som har behandlats under intervjuerna i ett försök att öka 

pålitligheten.
22

   

Möjlighet att styrka och konfirmera studien innebär att forskarna agerar i god tro och inte 

påverkas av personliga värderingar. Fullständig objektivitet är dock i stort sett omöjligt att 

uppnå i samhällelig forskning. Utifrån denna vetskap har forskarna lagt ner mycket tid på att 

skapa en intervjumiljö där forskarnas värderingar inte påverkar de intervjuade spelarna. 

Frågorna under intervjuerna har formulerats på ett objektivt och icke ledande sätt.
23

 

2.5 Metodkritik 
 

Trots de många fördelarna med personliga intervjuer finns det även nackdelar som bör lyftas 

fram. Ett orosmoln som Bryman och Bell beskriver kallas intervjuareffekt och innebär att 

respondenternas svar möjligen kan påverkas av intervjuarens identitet eller bakgrund.
24

 Kritik 

kan även lyftas mot användningen av röstinspelning under intervjuerna eftersom det finns 

risk att intervjupersonerna på olika sätt kan påverkas av vetskapen att samtalet kommer att 

sparas. Den vetskapen kan skapa en oro från de intervjuade personerna vilket kan leda till 

oärliga svar.
25

  

Forskarna hade sedan tidigare inga större erfarenheter från intervjusituationer, vilket bör ses 

som en nackdel i sammanhanget. Övning ger dock färdighet, vilket har medfört att de sista 

intervjuerna genomfördes mer avslappnat än de första. 

Studiens resultat hade blivit mer generaliserbart om forskarna hade haft möjlighet att 

intervjua fler spelare. Transkribering av intervjuerna var krävande och tog lång tid att utföra, 

vilket har begränsat möjligheten att genomföra fler intervjuer. 

Studiens trovärdighet hade ökat om intervjuerna med spelarna hade publicerats i sin helhet. 

Anledningen till att detta inte har gjorts är av respekt för de intervjuade spelarna. Innehållet i 

intervjuerna kan innehålla känsligt material för spelarna, exempelvis kan de innehålla 

information om olika klubbar, tränare och agenter.   

                                                           
22
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3. Fotbollens mekanik 
 

I detta avsnitt förklaras fotbollens organisatoriska struktur och mekanik. Eftersom den 

nationella fotbollen i Sverige påverkas av internationella beslut är det väsentligt att förstå 

hur maktstrukturen hierarkiskt är uppbyggd. 

3.1 Fotbollens organisatoriska struktur 
 

Fotboll är en stor internationell sport och därför är den internationellt organisatoriskt 

uppbyggd. Fotbollens strukturella uppbyggnad innebär att landsförbunden (Svenska 

Fotbollförbundet) som organiserar fotboll i respektive land och som är erkända av FIFA kan 

bli medlemmar i FIFA. Landsförbunden blir dessutom medlemmar i en av de sex 

konfederationer som är uppdelade efter de olika kontinenterna. I Europa kallas denna 

konfederation UEFA. Konfederationen UEFA har erhållit viss makt av FIFA att organisera 

och utveckla fotbollen inom sin konfederation. Svenska Fotbollförbundet (SvFF) är genom 

sitt medlemskap i FIFA förpliktigade att följa de stadgar, regler och beslut som FIFA och 

konfederationen stiftar. Varje nationell organisation (SvFF) är dessutom skyldiga att reglera 

sina nationella regler och dessa måste vara förenliga samt godkända av FIFA.
26

 

Svenska Fotbollförbundet är i sin tur anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och ska, 

samtidigt som de följer FIFA:s och UEFA:s regler, även följa RF:s regler. Alla 

medlemsföreningar i Sverige är anslutna till RF och därför är alla fotbollsföreningar även 

anslutna till SvFF. Medlemsföreningarna utgörs av medlemmar och genom denna röda tråd 

blir alla medlemmar i föreningarna anslutna till specialidrottsförbundet (exempelvis SvFF) 

samt riksidrottsförbundet (RF).
27

 

3.2 Aktörerna på fotbollens arbetsmarknad – Klubben, spelaren och 

spelarfacket 

 

I detta avsnitt förklaras klubben (arbetsgivaren), spelaren (arbetstagaren) samt spelarfacket 

(fackliga organisationen) och deras roller på arbetsmarknaden. Den fjärde aktören, agenten 

(förmedlaren), presenteras mer utförligt i nästkommande avsnitt. 
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3.2.1 Arbetsgivaren (Klubben) och Arbetstagaren (Spelaren)  

 

Fotbollsspelaren är, precis som anställda på den reguljära arbetsmarknaden, bunden av sitt 

anställningskontrakt med klubben och kan inte fritt byta arbetsgivare under kontraktets löptid. 

En fotbollsspelare utför sitt arbete genom att delta under de träningar och matcher som finns 

planerade för klubben. Klubben har investerat i fotbollsspelaren och förväntar sig avkastning 

i form av prestationer. Spelarens arbetsuppgifter är relativt autonoma eftersom chefen 

(managern) inte kan styra hur spelaren presterar fullt ut.
28

 Efter Bosmandomens inträde 

förstärktes spelarnas förhandlingsmakt betydligt eftersom klubbarna då tvingades förhandla 

med spelarna och agenterna om kontrakten.
29

 

3.2.2 Den fackliga organisationen (SFS) 

 

Spelarfacket bildades 1975 och är kända som Spelarföreningen Fotboll i Sverige (SFS). Med 

tanke på att Svenska Fotbollförbundet bildades redan 1904 och Svensk Elitfotboll bildades 

1929 är organisationen SFS relativt ung i fotbollsfamiljen. SFS har kopplingar till det 

internationella spelarfacket FIFPro, som bildades 1965. Spelarfacket har som uppgift att 

hjälpa spelarna med allt som sker utanför planen exempelvis försäkringar, skatt, deklaration, 

sjukkassa samt rådgivning vid kontraktsskrivning. Inom de flesta arbetsmarknader har facken 

ofta en framträdande roll, men SFS i Sverige har hittills intagit en relativt låg profil utan 

någon egentlig makt eller resurser.
30

  

 

 

 

 
 

                                                           
28

 Sund, (2008) s. 33 
29

 Ibid, s. 31 
30
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4. Fotbollsagentens framväxt 
 

För att förstå spelarnas relation till agenter behöver agenternas uppgift på marknaden 

förstås. I detta avsnitt förklaras hur fotbollsagenternas roll på marknaden ständigt har 

utvecklats i takt med fotbollens utveckling. Avsnittet behandlar även reglementet kring 

agenternas roll och hur detta reglemente har anpassats och förändrats genom åren. Eftersom 

agenterna ursprungligen har sitt fäste i Nordamerika kommer kartläggningen av agenternas 

uppkomst beskrivas ur ett globalt perspektiv.  

4.1 Definition av en fotbollsagent 
 

För att diskutera en fotbollsagent och kompetenserna en sådan bör ha är det grundläggande 

att definiera vad en fotbollsagent egentligen är. FIFA:s definition innan det nya reglementet 

för förmedlare trädde i kraft var följande:  

“Players’ agent: a natural person who, for a fee, introduces players to clubs with a view to 

negotiating or renegotiating an employment contract or introduces two clubs to one another 

with a view to concluding a transfer agreement, in compliance with the provisions set forth in 

these regulations.”
31

 

Efter det nya reglementet används samma definition fast istället för fotbollsagent används 

ordet förmedlare. Mel Stein förklarar på liknande vis hur en agent fungerar som en 

mellanhand för att uppnå en så lyckad affär som möjligt för representanten.  

“In its simplest form, an agent is a representative of a principal, i.e. an agent is an individual 

or a company who represent a sportsperson. They try to get them a better contract; a better 

endorsement; a better sponsorship; a better deal.”
32

 

4.2 Den moderna fotbollsagentens arbetsuppgifter 
 

Även om agentens huvudsakliga uppgift är att förhandla, utgörs agentens arbete av flera 

andra sysslor. Beroende på behoven hos spelaren och förmågor agenten besitter kan även 
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övriga tjänster tillhandahållas.
33

 Poli och Rossi har skrivit en rapport om fotbollsagenter i 

Europas fem största ligor där de nämner sex olika arbetsuppgifter en agent utför under en 

vanlig arbetsvecka: 

 Assistera spelare med sina nuvarande och framtida behov (bostäder, transport, hälsa, 

juridisk- och skatterådgivning, investeringar, utvecklingssamtal etc.) 

 Förhandla om övergångar eller kontraktsförlängningar 

 Bygga upp olika kontakter och nätverk för framtida övergångar 

 Scouta spelare 

 Administrativa uppgifter  

 Vara uppdaterad på relevant information (regleringsfrågor, klubbarnas behov av 

spelare, etc.)
34

 

4.3 Sportagentens historia 
 

Sportagentens framväxt på sportmarknaden kan förklaras av idrottens professionalisering. De 

första moderna sportagenterna växte fram i USA under mitten av 1800-talet i samband med 

olika baseball-turneringar som arrangerades i landet. Vid denna tidpunkt var sportagenternas 

roll att organisera och leda de olika tävlingarna. Det var först under 1920-talet som agenterna 

började representera sina klienter i diverse förhandlingar. Aktörer från näringslivet lockades 

till sportbranschen för att pröva lyckan som agenter genom att använda förhandlingsstrategier 

som inte varit fullt så lyckade inom sina tidigare branscher.
35

 

Fotbollsagenternas uppkomst i Europa kan delas in i tre tidsperioder: 

1. Slutet av 1800-talet – 1960-talet: Agenterna bedrev scouting och förmedling på 

klubbarnas begäran. Under 1880-talet växte fotbollen i England och det blev 

nödvändigt för klubbarnas chefer att knyta de allra bästa spelarna till sitt lag. 

Klubbarna använde då agenter för att identifiera och komma i kontakt med de bästa 

spelarna. Agenterna var vid denna tidpunkt inte inblandade i förhandlingarna mellan 

spelarna och klubbarna, utan arbetet kunde mer liknas vid scoutinguppdrag på 

klubbarnas begäran. Det förekom dock agenter som försökte erhålla ersättning för 

sina tjänster som förmedlare men klubbarna avråddes från att göra affärer med dem. 
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35
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Redan på denna tid etablerades en omtvistad bild kring agenterna och deras roll inom 

fotbollen blev snabbt debatterad.
36

 

2. 1960 – 1995: Agenterna började representera fotbollsspelare. I början av denna 

tidsperiod började agenterna representera olika spelare för att ta tillvara på spelarnas 

intressen samt sköta spelarnas förhandlingar med klubbar. På transfermarknaden 

spelade managers och olika klubbchefer en stor roll på marknaden och de var inte 

nöjda med agenternas inflytande i olika förhandlingar med spelare. Rörelsen på 

spelarmarknaden blev större, och under 1960-talet flyttade många av de bästa spelarna 

till Italien eftersom de erbjöd mest pengar vid denna tidpunkt. Agenterna hjälpte ofta 

till vid dessa övergångar till Italien. I samband med den utvidgade transfermarknaden 

blev spelarnas rättigheter och förmåner en allt viktigare fråga, som agenterna ofta 

påpekade för klubbarna. Vid en eventuell övergång behövde den tidigare klubben ge 

sitt godkännande, även om kontraktstiden hade löpt ut vilket gjorde att agenternas 

inflytande på marknaden fortfarande var relativt begränsat.
37

 

3. 1995 - 2014: Professionaliseringen av fotbollsagenter. Bosmandomen blev 

startskottet för en dramatisk ökning av fotbollsagenter i Europa. Domen möjliggjorde 

för spelare att fritt byta klubb efter kontraktstidens slut, d.v.s. utan den tidigare 

klubbens godkännande, (se mer i avsnitt 4.5). Den öppna transfermarknaden ställde 

större krav på klubbarna att erbjuda spelarna lukrativa kontrakt för att få dem att 

stanna i klubben. Den ökade kommersialiseringen (se mer i avsnitt 4.4) ökade 

klubbarnas budget, vilket bör nämnas som en bidragande orsak till de ökade 

spelarlönerna. En ny våg av agenter strömmade in i fotbollsbranschen representerade 

av väletablerade agenturer.
38

 Enligt en rapport, utfärdad av Europeiska Kommissionen 

2009, uppgick det totala värdet av fotbollsagenternas provision till 200 miljoner euro 

per år.
39

 En annan rapport skriven av Rossi och Poli 2012 uppgav att siffran hade 

stigit till 400 miljoner euro per år, vilket är ett tecken på agenternas ständigt ökande 

inflytande på marknaden.
40

 FIFA:s införande av krav på agentlicens under denna 

period kan ses som en bekräftelse på agentyrket som en profession (se mer i avsnitt 

4.6). 
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År 2003 fanns det 1211 licensierade fotbollsagenter i Europa. Den siffran hade stigit till 2913 

licensierade fotbollsagenter i Europa 2009. Fotboll är den sport med överlägset flest agenter i 

Europa, (se nedan).
41

  

Tabell 1. Antal licensierade sportagenter
 42

 

 

4.4 Kommersialisering 
 

Fotboll ses idag som en accepterad samhällssektor med starka kommersiella inslag och 

drivkrafter.
43

 Enligt FIFA utövas sporten av 265 miljoner människor världen över.
44

 Med 

anledning av entusiasmen kring sporten har fotbollsmarknaden utvecklats till en stor industri 

med starka kommersiella inslag, som varit högst bidragande till marknadens tillväxt. Med 

kommersialisering menas (exempelvis) en verksamhet eller process som blir föremål för 

vinstgivande affärsverksamhet. Det kan exempelvis handla om en övergång från ideell basis 

till olika kommersiella blandformer med inslag av affärsverksamhet.
45

 

För fotbollen fördjupades kommersialiseringen kraftigt under 1990-talet och sporten blev allt 

mer lik den stora underhållningsindustri sporten är känd som idag.
46

 Begrepp som event 
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istället för match, konsument istället för publik och varumärke istället för klubbmärke var 

företagsekonomiska begrepp som började få fäste inom marknaden.
47

 Den starkaste 

kommersiella hävarmen har dock varit massmediernas allt starkare bevakning och inflytande 

på sporten i form av TV-sända matcher. Det enorma pengaflödet som pumpas in i sporten 

genom TV-rättigheterna blev den största bidragande orsaken till fotbollens 

kommersialisering. Det senaste exemplet kan hämtas från den engelska fotbollsligan Premier 

League där priset för TV-rättigheterna till matcherna de kommande tre åren (2016-2019) 

såldes för cirka 60 miljarder SEK till TV-bolagen Sky Sport och BT Sport. En match i 

Premier League år 1992 kostade 663 000 pund. Enligt det nya avtalet kommer priset för 

motsvarande match år 2016 vara 10 190 000 pund.
48

 

4.5 Bosmandomen 
 

1995 ändrades spelreglerna för spelarövergångar vilket skulle få en stor påverkan på fotbollen 

och drastiskt öka behovet av agenter. EU-domstolens beslut i samband med Bosmanmålet 

kom att kallas Bosmandomen, som innebar att en spelare med utgående kontrakt med sin 

nuvarande klubb inte skulle vara bunden till klubben efter kontraktstiden löpt ut. När sex 

månader återstod på en spelares kontrakt var denne fri att förhandla med andra klubbar. 

Domen medförde en kraftig ökning av spelarövergångar och agenternas arbete intensifierades 

då klubbarnas resurser ökade kraftigt under denna period av kommersialisering. 

Kombinationen av klubbarnas ökade resurser och Bosman-domens inträde gav agenterna en 

central roll på marknaden.
49

 

4.6 Licenskravet 
 

År 1994 infördes ett reglemente som innehöll krav på licens för den som ville agera 

förmedlare på marknaden. Licensen, som kom att kallas agentlicens, skulle utfärdas av FIFA 

till den som genomfört en godkänd intervju med en representant från FIFA samt betalat en 

fastställd avgift.
50

  

Klagomål gällande FIFA:s reglemente för agenter mottogs av Europeiska Kommissionen år 

2000. De missnöjda rösterna ansåg att kraven var diskriminerande och menade att de stred 
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mot konkurrenslagstiftningen i och med de begränsade möjligheterna att bli licenserad agent. 

Följden av klagomålen blev att FIFA ändrade reglementet, och i januari 2001 sattes en ny 

förordning i bruk som innebar att spelaragenter skulle få sin licens utfärdad av nationella 

förbund istället för direkt av FIFA.
51

 Den spelare eller förening som använde sig av en 

olicensierad agent kunde bestraffas. Det var dock ytterst svårt att komma åt de olicensierade 

agenterna och det delades i princip aldrig ut bestraffningar för användande av en olicensierad 

agent.
 52

 

För att bli en FIFA-licensierad fotbollsagent behövde den blivande agenten genomföra ett 

prov på 20 frågor, där 14 poäng krävdes för ett godkänt resultat. 15 av frågorna rörde 

internationella bestämmelser och de resterande fem frågorna rörde nationella bestämmelser. 

Provtillfällena arrangerades i Sverige av SvFF och kostade 1000 SEK för varje deltagare. I 

genomsnitt genomförde 20 % av deltagarna provet med godkänt resultat. Undantag för 

licenskravet gällde för advokater samt spelares nära anhöriga. Med nära anhörig avsågs 

föräldrar, far- och morföräldrar, syskon samt make/maka och sambo.
53

  

För att agenten skulle få sin licens utfärdad krävdes att en årlig administrationsavgift på 15 

000 SEK betalades till SvFF.
54

  

Ett avtal mellan en spelare och en agent fick inneha en löptid om maximalt två år och fick 

inte förlängas med automatik. Ett avtal mellan en agent och en spelare som ännu inte fyllt 18 

år fick inte träffas utan vårdnadshavares skriftliga godkännande. Därefter var det fritt för 

agenten att erhålla ersättning från spelarens lön inom avtalets ramar. I avtalet krävdes att det 

skriftligen angavs vilken procentsats av bruttoinkomsten agenten hade rätt att erhålla av 

spelaren.
55

 

SvFF skulle årligen rapportera till FIFA angående godkända agenter och genomförd 

agentverksamhet under året. Agenterna var skyldiga att årligen lämna information om utförda 

agentuppdrag.
56
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Eventuella tvister mellan en agent och en spelare fick inte väckas i allmän domstol utan de 

hänvisades istället till SvFF:s skiljenämnd. Ärendena kunde sedan överlåtas till FIFA:s 

Players´ Status Committee.
57

 

Under en FIFA-kongress 2009 meddelade FIFA att de tänkte utföra en djupgående analys 

kring det dåvarande reglementet för spelaragenter. De ansåg att flertalet brister fanns i 

systemet som behövde identifieras och åtgärdas.
58

  

2011 presenterade FIFA resultatet av analysen. Problemen de hade identifierat var följande: 

1. Inte mer än 25-30 % av de internationella övergångarna genomfördes av licenserade 

agenter. 

2. Implementeringen av licenssystemet. 

3. Konflikter mellan FIFA:s reglemente och nationell lagstiftning i vissa länder. 

4. Komplikationer gällande förhandling av kontrakt.
59

 

4.7 Det nya reglementet för förmedlare 
 

För att få förståelse för reglementet och dess innebörd har en intervju genomförts med 

Anders Hübinette, chefsjurist på Svenska Fotbollförbundet, som stiftat det nationella 

reglementet. 

Det nya reglementet som SvFF publicerade 11 december 2014 kallas ”Svenska 

Fotbollförbundets reglemente för förmedlare.” De nya bestämmelserna är i stort sett identiska 

med de förändringsförslag som FIFA har lyft fram. 

Den största förändringen i samband med det nya reglementet är att licenskravet slopas och 

vem som helst som har ett ”oklanderligt rykte” får agera förmedlare. Agenternas tidigare 

koppling till förbundet tas bort eftersom inga licensprov kommer arrangeras. Förbundet 

kommer inte heller att erhålla administrationsavgiften på 15 000 SEK som licensierade 

agenter årligen har betalat. För att en förmedlare, enligt reglementet för förmedlare, ska få 

representera en spelare krävs att ett skriftligt förmedlaravtal redovisas till SvFF. Vid 
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eventuell övergång/förnyat anställningsavtal ska de berörda parterna (spelare, förening och 

förmedlare) redovisa ett förmedlarintyg från den berörda förmedlaren.
60

 

Enligt reglementet för förmedlare får en förmedlare inte erhålla ersättning från en underårig 

spelare, d.v.s. en spelare som inte fyllt 18 år. Det betyder i praktiken att ett avtal som har 

träffats med en underårig spelare behöver omförhandlas när spelaren fyllt 18 för att ersättning 

ska kunna utkrävas. Syftet med denna reglering är att skydda de underåriga spelarna från 

oförmånliga avtal. I det nya reglementet finns ingen begränsning avseende ett avtals löptid 

utan detta är något som spelaren och förmedlaren får enas om.
61

 

Reglementet innehåller en rekommendation i fråga om ersättning till förmedlare. 

Rekommendationen är att ersättningen till förmedlare som biträtt spelaren i fråga inte ska 

överstiga tre procent av den bruttoinkomst spelaren har rätt till under anställningsperioden. 

FIFA:s ambition var från början att ha som krav att ersättningen inte fick överstiga en viss 

procentsats. Det var dock inte förenligt med EU-rättens direktiv att införa denna begränsning 

och därför blev kompromissen en rekommendation på tre procent, vilket var mer förenligt 

med EU-rätten.
62

 

Efter varje år, senast 31 mars, ska SvFF offentliggöra alla förmedlare som registrerats och 

vilka transaktioner dessa förmedlare har biträtt vid. SvFF ska även offentliggöra de totala 

belopp som betalats till förmedlare.
63

 

Enligt reglementet lämnar FIFA över bestraffningsansvaret till de nationella förbunden och 

disciplinnämnderna som sedan kan ta ärendena vidare till nationell domstol om exempelvis 

någon regelöverträdelse har skett.
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5. Teori och tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras teorier samt tidigare forskning som anses relevant, i syfte att skapa 

förståelse för studiens resultat.  

5.1 Varför behövs fotbollsagenter? 
 

Smienk förklarar att styrkan hos klubbarna vid förhandlingsprocesser har varit mycket stor 

genom åren. Med åren har det skett vissa förändringar, såsom Bosmandomen som gjort att 

klubbarnas makt har minskat. Trots dessa föreskrifter har klubbarna mer makt än spelarna av 

flera skäl. En av anledningarna är att klubbar mer frekvent befinner sig i 

kontraktsförhandlingar än vad spelarna gör. De har alltså mer erfarenhet och kunskap, vilket 

leder till en fördel vid kontraktsförhandlingar. Dessutom har klubben mer kunskap om 

lönerna för de andra spelarna som också kan ses som en fördel i förhandlingsprocessen 

gentemot spelarna.
65

  

Mason och Slack är eniga med Smienk och förklarar att agenterna är nödvändiga på 

marknaden av flera orsaker. De lyfter fram spelarnas brist på kunskap och erfarenhet kring 

förhandlingar som en av de starkaste orsakerna. De påpekar även att spelarna sällan har tid 

eller lust att utföra de ekonomiska, juridiska och administrativa sysslor som sker vid sidan av 

planen. En viktig aspekt för många spelare är även den marknadsföring som agenter kan 

erbjuda spelare som vill hitta en ny klubb. Genom att överlåta dessa sysslor till agenten kan 

spelaren fokusera helt på sitt professionella idrottsutövande.
66

 

Smienk samt Mason och Slack är överens om att klubbarnas övertag gentemot spelarna ses 

som ett misslyckande på marknaden. Detta misslyckande på marknaden förklarar skapandet 

av fotbollsagenter. Fotbollsagenternas funktion är att hjälpa samt skydda spelarna och med 

sin expertiskunskap har de möjlighet att göra det. Smienk menar att en agent utan eget 

vinstintresse kan bli den objektiva tredje parten i förhandlingar mellan klubbar och spelare.
67
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5.2 Förtroendeskapande 
 

Förtroende handlar om att en individ tar risken att lita på en annan individ. Mayer, Davis och 

Schoorman definierar förtroende som ett förhållande mellan två parter där den ena parten 

(risktagaren) är villig att vara sårbar gentemot den andra parten som i sin tur förväntas 

fullfölja eller utföra en viss uppgift utan risktagarens kontroll och övervakning.
68

 Johnson-

George och Swap är inne på samma spår och menar att viljan att ta risker kan identifieras i 

alla situationer som involverar förtroende.
69

 Kee och Knox stödjer de två tidigare 

definitionerna och belyser att det måste finnas meningsfulla incitament som står på spel och 

risktagaren måste vara medveten om dessa.
70

 I relationen mellan de två parterna skapas tillit 

genom en vetskap om den andra partens pålitlighet eller expertis. Risktagaren bygger då upp 

ett förtroende för den andra parten, kopplat till en tro och förväntan att den andra parten ska 

utföra och leverera ett visst resultat.
71

 Blomqvist tillägger att en relation baserad på 

förtroende och legitimitet är något som ofta växer fram med tiden. Däremot menar Blomqvist 

att personens tidigare rykte kombinerat med det första mötet parterna emellan är av största 

betydelse för tilliten eftersom de är svåra att reparera i efterhand.
72

 

Mayer, Davis och Schoorman förklarar att det finns tre framträdande faktorer som skapar 

förtroende och tillit mellan risktagaren och förmedlaren. Dessa faktorer är förmåga (ability), 

välvilja (benevolence) och integritet (integrity). De beskriver faktorerna som grunden i sin 

modell ”Proposed Model of Trust”, där en hög grad av de tre faktorerna ökar förtroendet i 

förhållandet som i sin tur motiverar den ena parten att ta en risk. Risktagarens allmänna 

benägenhet att ta risker påverkar även förtroendet. Resultatet av ena partens risktagande får 

sedan konsekvenser för det fortsatta förtroendet till förmedlaren, (se figuren nedan).
73
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Figur 1. Mayer, Davis och Schoormans modell för förtroendeskapande
74

 

Förmåga 

Förmåga innefattar de färdigheter, kompetenser och egenskaper som gör förmedlaren 

inflytelserik inom sin specifika domän. Förmedlarens förmågor inom det efterfrågade 

området skapar risktagarens förtroende för förmedlaren. Alltså, risktagarens förtroende för 

förmedlaren är domänspecifikt, baserat på förmedlarens förmågor.
75

  

Välvilja 

Välvilja präglas av förmedlarens vilja att åsidosätta sitt egocentriska vinstintresse för att 

handla utifrån risktagarens preferenser. Denna välvilja tyder på att förmedlaren har en 

särskild anknytning till risktagaren. Ett exempel på detta är förhållandet mellan en mentor 

och en klient, där mentorn hjälper klienten trots att mentorn inte är skyldig att vara till hjälp 

och det finns ingen yttre belöning att tillgå för mentorn. En förmedlare med god välvilja 

innehar altruistiska känslor för risktagaren, vilket bidrar till att nivån av förtroende ökar 

parterna emellan. Altruism definieras av att vara osjälvisk och utföra handlingar som gynnar 

en annan individ, utan egen vinning.
76
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Lojalitet, tillgänglighet, mottaglighet, omtänksamhet och öppenhet är exempel på egenskaper 

som präglas av välvilja.
77

 

Integritet 

Integritet innebär att risktagaren upplever tillit genom att förmedlaren följer de principer som 

parterna tidigare har enats om. Den personliga integriteten är hög om en person är ärlig och 

fullföljer sina löften och åtaganden. De löften och åtaganden som menas kan bestå av 

antingen muntliga eller skriftliga överenskommelser.
78

 

Personlig intigritet präglas bland annat av vara konsekvent, ärlig, tillförlitlig och rättvis.
79

 

Sambandet mellan förmåga, välvilja och integritet 

Alla tre faktorer är viktiga för förtroendet till en förmedlare. En förmedlare som innehar hög 

integritet kanske inte innehar den välvilja och förmåga som krävs för att vara en bra 

förmedlare. Därför räcker inte enbart integritet för att vara en betrodd förmedlare. Om en 

förmedlare således brister i någon av de tre faktorerna finns det risk att detta undergräver 

förtroendet. En förmedlare som innehar alla tre faktorer är dock ingen garanti för kontinuerlig 

trovärdighet, utan trovärdigheten och förtroendet kan skifta över tid i förhållandet.
80

 

5.3 Principal-agent 
 

Mason och Slack har skrivit om den komplicerade relationen mellan en ishockeyspelare och 

en agent. Trots att teorin avser ishockeyspelare ses den som fullt relevant i sitt sammanhang 

även i denna studie.
81

 I resonemanget nedan kan spelaren ses som ”principalen” och 

fotbollsagenten ses som ”agenten”. 

Förhållandet mellan agenten och spelaren liknas vid ett principal-agent förhållande, där 

spelaren ses som en principal som anlitar agenten för att utföra en tjänst. Tjänsten består i 

detta fall av exempelvis förhandling av kontrakt, där agenten företräder principalen. 

Problemet i ett sådant förhållande är att varje part drivs av sina egna intressen, även agenten 

som är anställd att handla utifrån principalens intressen drivs av egna intressen. Eftersom 
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rationaliteten hos principalen är begränsad kan denne inte med säkerhet veta att agenten 

agerar enligt vad som är förenligt med principalens rekommendationer. Det är omöjligt att 

ständigt kontrollera agentens förehavanden och avsikter, vilket gör att agenten innehar mer 

information än principalen. Den ojämna informationstillgången mellan principalen och 

agenten kallas för asymmetrisk information. Problem uppstår när agenten utnyttjar den 

asymmetriska informationen till att handla utifrån egna intressen. Detta problem kan uppstå i 

flera situationer då den ena parten besitter större kunskap än den andra, exempelvis 

förhållandet mellan en advokat och en klient eller mellan en läkare och en patient.
82

 

Det finns två sätt för principalen att reducera de problem som kan uppstå i förhållandet med 

agenten. Det första innebär att skapa övervakande mekanismer kring agentens agerande i 

tidigare situationer. Genom att genomföra utförlig bakgrundsresearch och samla referenser 

från personer som tidigare varit i kontakt med agenten i fråga kan principalen försäkra sig om 

agentens kvalifikationer och erfarenheter. På så sätt minskar sannolikheten att principalen 

väljer en okvalificerad agent. Det andra sättet att reducera problemen innefattar en 

provisionsbaserad ersättning till agenten. Om agentens ersättning ökar i förhållande till 

principalens förhandlade ersättning är det troligare att agenten handlar efter principalens 

intressen. Vid en helt och hållet provisionsbaserad ersättning förpassas en stor del av risken 

till agenten istället för principalen. Agenten behöver fullfölja sitt uppdrag för att erhålla 

någon ersättning.
83

 

5.4 Moral hazard 
 

Arrow beskriver moral hazard som ett misslyckande på marknaden som ofta förekommer 

inom försäkringsbranschen. Det kan inträffa när en konsument tecknar ett avtal med ett 

försäkringsbolag. Tidigare var individen mycket försiktig då denne inte var försäkrad. På 

grund av försäkringen, behöver konsumenten inte längre betala alla kostnader för skador som 

handlingar kunde ge, och agerar nu mycket mer riskbenäget än tidigare. Alltså, fler risker tas 

av konsumenten med försäkringen än tidigare. Detta beteende kallas för moral hazard och 

leder till större kostnader för försäkringsbolag. Därför måste försäkringsbolagen ta itu med 

moral hazard genom att införa föreskrifter som obligatoriska självrisker. Genom införandet 

av obligatoriska självrisker kommer det leda till en minskning av risktagande från 
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konsumenternas sida då de måste betala en del själva, då kostnaden för självrisken kan vara 

större än själva skadan.
84

 

Inträffandet av moral hazard är också närvarande på marknaden för fotbollsagenter. Som 

tidigare förklarats i principal-agent problemet är det fotbollsagenter som agerar på uppdrag av 

spelarna. Fotbollsagenten kan tjäna pengar genom en bra affär, men kan inte förlora några 

pengar eftersom inga risker är involverade. Denna situation skulle kunna leda till att 

fotbollsagenter tar fler risker. För fotbollsagenter finns en viss risk, då denne investerar tid 

och pengar i avtalen mellan spelare och klubbar, men ändå är riskerna att förlora pengar 

mycket låga.
85

 

En möjlig lösning på moral hazard-problemet är att spelarna som är missnöjda yttrar sig, 

eftersom det kommer öka risken för fotbollsagenten. När fotbollsagenten tar för många risker 

och andra spelare får höra det, är risken stor att det blir svårare för fotbollsagenten att 

representera några spelare i framtiden. Ytterligare ett sätt att lösa problemet är att införa en 

licens, där endast de med gott rykte och kvalitet får en licens som fotbollsagent. Dessutom 

ska licensen kunna återkallas om fotbollsagenten beter sig oetiskt.
86

  

5.5 Adverse selection 
 

Även adverse selection är ett misslyckande på marknaden som ofta kan förekomma i just 

försäkringsbranschen. Adverse selection uppstår när det finns asymmetrisk information 

mellan köpare och säljare, d.v.s. ojämn information mellan köpare och företaget. Om 

konsumenter samt företagen är fullt informerade kommer inte adverse selection att uppstå på 

marknaden.
87

 

Adverse selection kan även uppstå inom bilindustrin som Akerlof skriver om. För att 

underlätta för läsaren, kommer det att finnas ett antagande att det finns bra bilar och dåliga 

bilar (som kallas för ”citroner”). Konsumenter kan inte särskilja på en bra bil och en ”citron” 

och de vill inte betala ett överpris för en bil, därför uppstår en asymmetrisk information. 

Varje leverantör kommer att sätta samma pris och företaget som säljer ”citronerna” kommer 

gå med större vinst, eftersom priset på bilarna är detsamma och köparna bedömer ofta 
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kvaliteten efter priset. Köparna har inte kunskapen om kvalitén på bilarna. Detta leder till ett 

misslyckande på marknaden och tillslut kommer bara ”citroner” att erbjudas. Lösningen på 

problemet blir att ge mer information om kvaliteten på bilarna till köparna, som därigenom 

kan fatta legitima beslut. Därför menar Akerlof att ordet ”tillit” blir otroligt viktigt. Utan 

tilliten är det lätt att köparna väljer ”citronerna”.
88

 

Smienk menar att det finns ett samband mellan adverse selection och marknaden för 

fotbollsagenter. Köparna av tjänsterna är spelarna och säljarna är fotbollsagenterna. Spelarna 

har inte någon information om kvalitén på tjänsten. Det uppstår därmed en asymmetrisk 

information. Fotbollsagenterna begär samma kostnad och spelarna kan inte urskilja de olika 

kvalitéerna agenterna besitter. På en sådan marknad har inte agenter med goda kunskaper 

något incitament av att vara bra agenter, då de inte belönas för sina egenskaper. Det uppstår 

därför ett misslyckande på marknaden för fotbollsagenter. Kvalitén och kunskapen kan 

komma att minska till en punkt där alla fotbollsagenter besitter samma låga kvalité och 

kunskap.
89

 

Den möjliga lösningen enligt Akerlof för att förhindra misslyckandet och osäkerheten på 

marknaden är licenskravet. Kvalificerad arbetskraft som läkare och advokater bär en viss 

licensering som indikerar att personen har uppnått den nivå av skicklighet och kunskap som 

krävs för yrket.
90

 Om det är svårt att få en licens som fotbollsagent ökar kvaliteten för 

tjänsten av en fotbollsagent. Med licensen som ett ”bevis” ger det en positiv signal till 

spelarna, medan de som är utan licens signalerar dålig kvalité.
91

 

5.6 Det amerikanska licenssystemet 
 

Mel Stein skriver om licenssystemet och spelarfackens inflytande på de nordamerikanska 

sportligorna. De fyra stora sportligorna i Nordamerika är Major League Baseball (MLB), the 

National Basket League Association (NBA), the National Football League (NFL) och the 

National Hockey League (NHL).  Eftersom kapitalet inom dessa ligor är enormt och fullt 

jämförbart med kapitalet inom fotbollen i Europa är det intressant att se hur Nordamerika har 

reglerat sportagenternas inflytande.
92
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Spelarna representeras av statliga spelarfack inom varje sport. Dessa spelarfack har 

förhandlat fram generella bestämmelser tillsammans med respektive liga som reglerar 

arbetsförhållandena samtidigt som spelarna får viss frihet att förhandla sin egen lön. Spelare 

kan ta hjälp av agenter som är certifierade av de olika spelarfacken, exempelvis för att 

förhandla sin lön.
93

 

Till exempel behöver en agent inom NFL vara licensierad av the NFL Players Association för 

att ha rätt att företräda en spelare. Ett avtal som skrivs med hjälp av en olicensierad agent 

förklaras som ogiltigt.
94

 

För att erhålla en licens från ett av spelarfacken krävs att agenten;  

1. Ansöker om licens.  

2. Deltar i de utbildningsprogram som arrangeras av spelarfacket.  

3. Genomför ett licenstest med godkänt resultat.  

4. Betalar reglerade agentavgifter.
95

  

Spelarna har även rätt till en kort uppsägningstid med sin agent (14 dagar), vilket skyddar 

spelarna ytterligare.
96
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6. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de tolv semistrukturerade intervjuerna med 

fotbollsspelarna. Den data som intervjuerna har genererat redovisas i summerad form 

löpande i texten, varvat med citat från spelarna.  

6.1 Hur har spelarna resonerat samt gått till väga i valet av agent? 
 

Enligt studiens resultat kan det konstateras att de flesta spelarna kom i kontakt med olika 

agenter när de var 15-16 år. När spelarna i den åldern kontaktades av agenter blev de ofta 

väldigt smickrade eftersom de drömde om en karriär som fotbollsproffs. Under denna period i 

karriären skaffar de flesta duktiga spelarna agenter och valet att skaffa agent faller ofta 

naturligt för dem. 

”Alla andra hade agent och det blev kanske lite av en status-grej att ha agent. Spelade man i 

stadslaget så skulle man ha en agent. När man var så ung så var det så klart lockande när 

någon erbjöd sig att vara agent och kanske fixa dig till en större klubb.” 

”Man såg att andra unga spelare hade agenter och att agenten hade lyckats sälja spelare till 

stora klubbar, då tänkte jag, varför inte testa?” 

De främsta anledningarna till att spelare skaffar agent är att de vill ta hjälp av agentens 

kompetenser kring kontraktsskrivning och förhandling samt dra nytta av agentens kontaktnät 

med olika klubbar. Genomgående bland spelarna verkar det finnas en osäkerhet kring de 

juridiska och ekonomiska aspekterna vid olika kontraktsskrivningar som motiverar valet att 

skaffa agent. Spelarna vill att agenterna ska marknadsföra dem till större klubbar och i 

slutändan förhandla fram ett bra kontrakt. För spelare som vill ta sig vidare i karriären ses 

agenten nästan som ett måste.  

”Om du vill ta dig framförallt utomlands, då behöver du en agent. Det är agenterna som 

säljer spelarna, så fungerar det i fotbollen nästan. Det skiljer så jäkla lite mellan alla spelare 

att du behöver någon som jobbar för att marknadsföra dig.” 

”Det var nog främst hjälp med kontraktsförhandlingar som man inte är så bra på när man är 

ung, som gjorde att jag behövde en agent. Men jag tyckte också det kunde vara smart att 
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samarbeta med en agent som har ett stort nätverk och som kan hjälpa till att marknadsföra 

mig.” 

Vidare anser några av de allsvenska spelarna att agenterna hjälper till med sysslor som gör att 

de enbart kan fokusera på fotbollen. När en spelare är eftertraktad är det många klubbar och 

agenter som hör av sig och frågar om spelaren är intresserad och tillgänglig på marknaden. 

Agenten sköter dessa kontakter å spelarens vägnar och agenten kan även svara på övriga 

spekulationer som en spelare inte vill fokusera på.  

”Det som jag tycker är den största hjälpen är att agenten får sitta och ta alla rykten och 

diskussioner med oseriösa kontakter och liknande.  Då slipper man hålla i förfrågningar och 

hela den biten så jag kan fokusera på bara fotbollen.” 

Hur processen kring valet av en agent ser ut svarar nästan alla spelare likartat på. Innan de 

väljer en viss agent pratar de med andra spelare som samarbetat med just den agenten. De vill 

samla så mycket referenser som möjligt innan de går vidare med en intresserad agent. Frågor 

som de vill ha svar på från andra spelare kan exempelvis beröra agentens personlighet, antal 

spelare agenten representerar och agentens tidigare meriter. Utöver referenserna från andra 

spelare, är internet ett viktigt verktyg för spelarna att försäkra sig om agentens bakgrund och 

eventuella misslyckanden. Flera av spelarna har även kontrollerat att agenten är licensierad 

hos SvFF. Efter researchen av agenten vill spelarna träffa agenten och bilda en egen 

uppfattning om agenten innan ett eventuellt avtal skrivs under.  

”Jag kollade givetvis upp vilka spelare agenten hade i sitt stall och sen läste jag lite om 

honom. Jag kollade även med någon som hade haft honom i mitt lag och frågade honom hur 

han hade upplevt samarbetet med agenten. Det är klart man kollar runt vad det är för 

person”. 

”Man får höra runt med spelare. Det är oftast så att spelare i samma lag eller spelare man 

känner har haft samma agent eller haft kontakt med den agenten tidigare. Sen får man bilda 

sig en egen uppfattning genom att träffa honom.” 

Undantag från den ovan beskrivna processen vid valet av agenten görs av spelare som känner 

sin agent via familjen sedan tidigare och därför litar på agenten. Ett annat undantag enligt 

undersökningen sker av spelare som blivit rekommenderade av sin klubb att välja en viss 

agent. Spelare med denna bakgrund har inte varit lika aktiva att undersöka agentens 
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erfarenheter och kompetenser utan valet på agent har fallit naturligt då spelare ofta litar på 

klubbens eller familjens omdöme. 

”Jag kände agenten sedan tidigare och därför var det inte svårt att välja just honom.” 

”Min agent har de flesta unga spelarna i laget. Är man ung och lovande i klubben får man 

ofta kontakt med honom. Klubbdirektören rekommenderade agenten till mig eftersom att de 

hade jobbat med honom tidigare, han har ett gott rykte inom klubben.” 

En av spelarna har nämnt en alternativ lösning för att undvika användandet av en part med 

eget vinstintresse i förhandlingarna. Spelaren har fått råd av en före detta spelare med stora 

meriter att avstå agenternas hjälp vid kontraktsskrivningar och istället anlita en advokat. 

Agenterna kan då anställas på konsultbasis med uppdrag att hitta en lämplig klubb till 

spelaren och sedan erhålla en procentsats vid en eventuell övergång.  På så vis menar 

spelaren att en mer objektiv tredje part kan hjälpa till vid kontraktsskrivningen. 

”Han gav mig rådet att skippa agent och istället ta hjälp av en advokat när man ska skriva 

ett kontrakt, som granskar att alla delar är korrekta. Då kan man, på konsultbasis, hyra in en 

agent med kontakter att hitta en ny klubb och så får han en procent endast då en övergång 

sker.” 

6.2 Hur skapas spelarnas tillit till agenten? 
 

Spelarna i studien var överens om att tillit var en av de viktigaste komponenterna för ett 

lyckat samarbete med agenten. Trots det kände spelarna att de har svårt att lita på sin agent 

fullt ut. 

”Lita, det kan jag aldrig göra till 100 %.” 

Resultatet har visat att tillit först och främst skapas genom spelarens personliga kontakt med 

agenten. Dock har även agentens tidigare erfarenheter som agent och relevanta utbildningar 

varit av betydelse för att spelarna ska känna förtroende för en agent. 

6.2.1 Den personliga kontakten med agenten 

 

Den personliga relationen med agenten är en av de största faktorerna som ökar tilliten. Den 

personliga kontakten kan uppnås när spelarna frekvent har kontakt med agenten och träffas 

med jämna mellanrum. Tilliten ökar om deras relation består av såväl privata som 
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fotbollsmässiga grunder och inte enbart affärsmässiga. Spelarna vill kunna använda agenten 

som en trygg rådgivare vad gäller tips som rör det mesta inom och utanför fotbollskarriären. 

Därför är det viktigt för spelarna att agenten ständigt är kontaktbar om de skulle ha några 

funderingar. Genom att agenten agerar rådgivare vid sidan av sina egna vinstintressen ökar 

spelarnas förtroende för agenten. Spelarna menar att detta visar att agenten bryr sig om 

spelaren och inte enbart de pengar som spelaren kan generera till agenten.  

”Den personliga kontakten är otroligt viktig, att jag känner att jag kan ringa agenten när 

som helst. Det kan vara utanför fotbollen som familjeproblem, eller något sådant. Det är 

viktigt med sådant, så det inte bara handlar om fotbollsområdet med kontraktsförhandlingar 

eller vad det nu kan handla om. Utan det kan vara att jag mår dåligt som människa.” 

”En spelare kan behöva en agent som agerar lite som en pappa och som kan leda spelaren.” 

”Rent allmänt tror jag att de flesta spelarna tänker att agenter ska vara/agera mer som 

rådgivare. Det är många spelare som inte har koll på deklarationer, placeringar, många 

spelare avsätter en stor del av sin lön för att ta ut efter karriären, då vill du gärna ha 

pengarna placerade på något bra sätt.” 

Med den personliga relationen i åtanke tenderar spelare i lägre divisioner (Division 1 och i 

vissa fall Superettan) att välja agenter med färre antal klienter. Eftersom den personliga 

relationen är viktig för spelarna vill de inte riskera att bli bortprioriterade av sin agent. Om 

agenten har klienter på högre nivå är det troligt att dessa spelare prioriteras högre eftersom 

dessa inbringar mer pengar till agenten. Genom att ständigt vara prioriterad av sin agent är 

det lättare att bygga upp den personliga relationen som krävs för att känna tillit enligt 

spelarna. 

”För mig är det jätteviktigt att känna sig någorlunda prioriterad. Har du en agent som har 

150 spelare så kanske du inte är jätteprioriterad och då är det svårt att lita på att han gör sitt 

jobb. Har du en agent som kanske har 30 spelare så känner du att du får en bättre 

personkontakt med agenten och du kan t.ex. ringa honom lite när du känner och han svarar 

oftast. Har du en agent som har extremt många spelare så kanske du inte känner att han har 

den tiden som du vill att han ska lägga på dig.” 

”Den personliga relationen är mycket viktig. Sen måste man ha självinsikt också. Jag som 

spelar i Superettan kan inte ha Mino Raiola, jag är inte dum. För mig är det viktigt att du kan 

lita på agenten och känna att han tar sig tiden till dig och verkligen ställer upp i alla lägen, 
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och du känner att du är prioriterad och viktig för honom. Det är det viktigaste för mig. Om 

han har Zlatan eller två spelare i Varberg är inte det viktiga för mig.” 

När spelarna upplever att agenten handlar utifrån sin egen agenda och inte utifrån spelarens 

bästa som person och fotbollsspelare sjunker tilliten snabbt. Många av spelarna anser att en 

rak och ärlig kommunikation från agenten är väldigt viktigt. En agent ska vara förmögen att 

se bortom sin egen agenda och kunna säga sådant som spelaren behöver höra, oavsett om det 

hade kunnat generera i en eventuell affär. Exempelvis vill spelarna att agenten ska vara ärlig 

med vad han tror om spelarnas möjlighet att erhålla speltid o.s.v. i en viss klubb även om 

pengarna i övergången lockar. 

”Om jag hade lyssnat på min dåvarande agent så hade jag kanske gått till Norrköping och 

vad skulle jag göra där i deras 4-4-2? Jag hade ju inte haft någon riktig roll där och det är 

många spelare som är duktiga och som tar beslut att gå till fina klubbar men passar inte in i 

klubbens spelsystem.” 

6.2.2 Agentens erfarenheter och utbildning 

 

Flera av spelarna upplever att en agents erfarenhet inom yrket är avgörande för om de kan lita 

på agenten eller inte. Agenter som tidigare har medverkat vid stora övergångar eller 

kontraktsskrivningar och som är kända bland fotbollsspelarna är lättare att känna förtroende 

för. Genom att välja tidigare kända agenter försäkrar sig spelarna om att agenterna innehar de 

kvalifikationer och utbildningar som krävs för att agera på marknaden. Många av spelarna är 

överens om att det är en trygghet att välja välkända agenter, som har ett gott rykte sedan 

tidigare. 

”Det är vissa agenters namn man känner igen i Sverige. Och dessa kan man lita på.” 

”Eftersom min agent har varit advokat och är utbildad som det och har ett eget agentföretag 

med många spelare som exempelvis Albin Ekdal, så kände jag att jag att det fanns fog för att 

kunna lita på honom och skriva på ett kontrakt med honom.” 

Även agenternas kunskap inom exempelvis ekonomi och juridik samt vetskap om 

fotbollsmarknadens regler ökar tilliten. Enligt spelarna bör agenterna kunna uppvisa en 

genomförd akademisk utbildning inom dessa områden samt en agentlicens för att garantera 

sina kvalifikationer för spelarna. Ett plus för en del spelare är om en agent kan intyga att 
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denne är skicklig vid förhandlingar av kontrakt. Eftersom kontraktsförhandlingar är en stor 

del av agentens arbete ses förhandlingsretoriska utbildningar som förtroendeingivande.  

”Jag vill ju att agenten ska veta vilka regler som gäller och att han har den utbildning som 

krävs. Att han är utbildad inom sitt område helt enkelt.” 

Vissa av spelarna har medvetet valt agenter med stor erfarenhet av egna fotbollskarriärer som 

spelare. Dessa agenter ses som mer trovärdiga enligt några av spelarna med tanke på deras 

bakgrund. 

”Han ska även vara fotbollskunnig. Jag använder min agent som ett bollplank och rådgivare 

vilket är viktigt. Rådgivning kring fotboll är nog det viktigaste i vår relation. Hans 

fotbollskunnande och erfarenheter som spelare hjälper mig. Jag kan kontakta honom så fort 

jag undrar över något.” 

6.2.3 Förlorad tillit 

 

I vissa fall vill spelare byta agent, på grund av bristande förtroende eller annat missnöje. De 

äldre spelarna i studien har någon gång under karriären bytt agent eller haft tankar på att byta 

agent. Dessa spelare menar att det är svårt att hitta rätt agent på första försöket eftersom det är 

många aspekter som ska falla på plats för ett lyckat samarbete. Spelarna har bland annat känt 

sig bortprioriterade, missnöjda med agentens arbete och inte fått någon personlig kontakt med 

agenten. För en av spelarna uppstod en så pass stor konflikt med agenten att han tog agenten 

inför skiljenämnden, vilket ses som rätt ovanligt inom branschen. Många av de yngre 

spelarna i studien har ännu inte bytt agent, eftersom de anser att de inte haft någon anledning 

att göra det. 

”De flesta spelare har väl någon gång haft en agent som de inte är så nöjda med. Det kan 

helt enkelt ta ett tag innan man hittar en agent som känns rätt.” 

”Jag fick ingen bra kontakt med agenten, jag var inte prioriterad av honom då han hade 

spelare som spelade utomlands och i landslaget.” 

”Jag tog agenten till skiljenämnden inom fotbollsförbundet. Då bröt de vårt kontrakt. 

Skiljenämnden stod alltså på min sida och tyckte att agenten inte hade gjort sitt jobb.” 
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6.3 Skapade agentlicensen en trygghet för spelarna i valet av agent? 
 

I spelarnas resonemang kring agentlicensens betydelse råder det delade meningar. De flesta 

spelarna anser att licensen har garanterat att agenten i fråga är kompetent och kunnig inom 

sitt område. Agenter som har lagt ner tid och pengar på att skaffa licensen ses som seriösa av 

de flesta spelarna och det har skapat en viss trygghet. Agentlicensen har varit ett smidigt sätt 

för många av spelarna att sålla bort oseriösa aktörer som inte varit kända för spelarna sedan 

tidigare. Nästan alla spelare anser att licensen har bidragit till att många oseriösa aktörer inte 

har lyckats slå sig in på marknaden. 

”Om en agent lägger ner både tid och pengar på att utbilda sig så visar det att han vill 

arbeta som agent och att han tar arbetet väldigt seriöst. Nu kan ju folk ringa över en natt och 

tänka att nu ska jag bli agent. Då är det svårare att veta om de jobbar hårt för dig eller om 

de bara vill tjäna snabba pengar. Men en agent som tagit licensen visar att han vill bli 

långvarig i branschen och är seriös i sitt yrke.” 

”Det är samma sak som det är för en massör. Vem som helst får kalla sig för massör. Sätt 

upp en skylt på dörren där det står att du är massör, det betyder inte att du kan massera. Jag 

tycker att det bör finnas ett system för att du ska få kalla dig för agent.” 

”Det kommer fungera som det gjorde förr i fastighetsbranschen och som det fortfarande 

fungerar bland mäklare i USA, där mycket oseriösa personer drar sig till en bransch där det 

är ganska enkelt att tjäna pengar om du har rätt känningar. Många spelare kommer nog att 

stöta på personer som utger sig för att vara och kunna göra saker som de inte kan göra.” 

”Om det skulle ringa någon Mr X till mig som inte har licens och som jag aldrig hört talas 

om, skulle jag avsluta samtalet.” 

Trots spelarnas missnöje mot att licensen har slopats skulle de allra flesta ändå kunna 

använda en agent utan någon form av licens. Det är främst tre faktorer som skulle motivera 

spelare till detta. För det första är den personliga kontakten med agenten avgörande. Om en 

spelare känner agenten väl sedan tidigare så spelar inte licensen någon roll för tilliten i 

förhållandet. Den andra faktorn innebär att spelare tenderar att lita på välkända personer inom 

fotbollsvärlden, som har koll på branschen genom egna erfarenheter. Det kan exempelvis 

vara före detta spelare eller sportchefer. Den tredje faktorn som kan motivera spelare att 
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använda olicensierade agenter är proffsdrömmar. Om en okänd person utan någon licens 

kommer med ett konkret erbjudande från en väldigt attraktiv klubb spelar inte heller licensen 

någon roll för spelarna.  

”Om jag känner personen personligen, vet vem det är, vad han går för och vad han gjort så 

skulle jag kunna välja en agent utan licens.” 

”Om det skulle vara en gammal sportchef eller spelare som man vet har kontakter och på så 

vis går att lita på så skulle det vara möjligt att välja den personen. Men skulle det vara någon 

som inte har ett förflutet i fotbollsvärlden skulle licensen spela in, helt klart!” 

”Om personen hade garanterat mig en flytt så spelar inte licensen någon roll. Nu för tiden 

vill fotbollsspelare tjäna så mycket pengar som möjligt under den korta karriären och om de 

kan hjälpa dig med det så spelar det ingen roll om han har ett diplom eller certifikat om 

någon licens. Folk tar risken.” 

De äldre spelarna i studien som har haft agenter under en längre tid menar att det blir allt 

svårare för de unga spelarna att välja agent och ännu svårare nu när licenskravet har slopats. 

Agenterna blir allt fler och det är komplicerat att veta att de exempelvis har kontakterna de 

utlovat sig att ha. Råden de äldre spelarna har till de unga är att det viktigaste är att de får 

speltid och inte flyttar runt samt att inte ha för bråttom med att välja en agent. De nämner 

även att det kan vara smart att sätta press på agenterna som vill representera de unga spelarna 

genom att de måste visa något konkret innan spelaren skriver på.  

”Unga spelare kanske inte är i jättebehov av en agent när man är runt 18-19 år.  Då är det 

viktigare att spelaren får speltid och inte flyttar runt till olika klubbar hela tiden utan att 

spelaren skaffar sig erfarenhet och får spela mycket.” 

”Kommer det fram massa nya aktörer som utger sig för att vara agenter och som lovar vice 

versa, är det jättesvårt för en ung spelare att bestämma vilken agent man ska skriva avtal 

med då man blir smickrad av allt intresse som kan uppstå.” 

”Som spelare kan man säga till alla agenter som ringer upp och vill representera dig som 

spelare att ni får presentera någonting som är på riktigt för mig och då skriver jag på med 

dig. Annars är jag inte i behov av dig.” 
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7. Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat med hjälp av de teorier och tidigare forskning som 

tidigare presenterats. 

7.1 Hur har spelarna resonerat samt gått till väga i valet av agent? 
 

Från den redovisade empirin kan det konstateras att spelarnas val att skaffa agent i ung ålder i 

stor utsträckning grundas på bristande erfarenheter och kunskap vid kontraktsskrivning. De 

flesta spelare skaffar agent när de är 15-16 år och ska förhoppningsvis inom en snar framtid 

skriva sitt första kontrakt. Spelarna har då sällan någon kännedom om hur ett kontrakt för en 

spelare av deras kaliber bör konstrueras och vad som bör ingå, vilket skapar ett underläge i 

kontraktsskrivandet gentemot klubben i fråga. Spelarnas åsikter styrker Smienks
97

 samt 

Mason och Slacks
98

 resonemang att agenternas uppkomst skapas ur det underläge som 

uppstår i förhandlingsprocessen. Med hjälp av sin kunskap och expertis inom domänen kan 

agenten reducera spelarnas underläge vid kontraktsskrivningar. 

Utöver den bristande kunskapen vid förhandlingar vill spelarna använda agenternas 

kontaktnät och marknadsföringsförmåga för att spela i så bra klubbar som möjligt. Även detta 

stämmer överens med Mason och Slacks resonemang om att spelare tenderar att välja agenter 

som är skickliga på att marknadsföra spelarna till diverse klubbar. Mason och Slack 

reflekterar även kring att spelare använder agenter för att kunna fokusera fullt ut på sitt 

professionella yrkesutövande och inte störas av diverse förhandlingar och spekulationer etc.
 99

 

Med studiens resultat i åtanke stämmer detta antagande in på relativt få i studien. De spelare 

som ansåg detta kan antas vara mer eftertraktade på marknaden. Hade studien genomförts 

med enbart allsvenska spelare är det troligt att antalet spelare med detta argument hade varit 

fler eftersom de generellt är mer attraktiva för andra klubbar och media. 

Utifrån resultatet av intervjuerna är det tydligt att spelarna vill försäkra sig om en viss agent 

går att lita på, har bra rykte och innehar de kompetenser som krävs för att uppnå ett bra 

resultat. Nästintill alla spelare i studien nämner att de samlat referenser från andra spelare om 

agenten i fråga innan de fattar beslut om att samarbeta med agenten. I och med denna process 

från spelarna, blir agentens rykte en form av trygghetsgaranti i valet av agent. Om en agent 
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har misskött sig eller på annat sätt gjort ett dåligt jobb sprids ryktet snabbt bland spelarna och 

agenten får väldigt svårt att knyta till sig nya klienter.  

Bland annat beskriver Smienk teorin moral hazard, utifrån ett perspektiv som fotbollsagent. 

Han skriver att en agent som är medveten om den ryktesspridning som kan uppstå är mindre 

benägen att ta risker. De risker som Smienk syftar på, kan innebära att agenten får svårare att 

behålla samt rekrytera nya spelare om dennes rykte skadas.
100

 Även Mason och Slack betonar 

vikten av en noggrann bakgrundsresearch i form av referenser kring agenten för att 

säkerställa dennes kvalifikationer, vilket överensstämmer med spelarnas resonemang.
101

 

Blomqvist menar också att ryktet är av största vikt för att förtroende omedelbart ska kunna 

skapas. Dock nämner hon även ett lyckat första möte parterna emellan som en förutsättning 

för förtroende och tillit. Enligt spelarna i studien är ett möte med agenten av stor betydelse 

innan ett eventuellt avtal kan skrivas under. Under mötet bildar spelarna sin egen uppfattning 

om agenten, utöver de tidigare referenserna. Om båda kriterierna uppfylls finns 

förutsättningar för ett samarbete, vilket överensstämmer med Blomqvists resonemang.
102

  

Smienk efterlyser en objektiv tredjepart utan eget vinstintresse vid kontraktsskrivningar 

mellan en spelare och en klubb.
103

 En av spelarna utvecklar intressanta tankar kring en möjlig 

lösning på Smienks önskan. Spelaren menar att han har blivit rekommenderad att endast 

använda agenter när det gäller marknadsföring och hjälp med att hitta intresserade klubbar. 

Själva kontraktsdelen kan sedan en timanställd advokat utan eget vinstintresse sköta. 

Advokatens arbete kan vara fördelaktigt vad gäller kontraktets innehåll i form av exempelvis 

försäkringar, skatt och övriga klausuler. Å andra sidan menar Mason och Slack att en agent 

med provisionsbaserad lön kan vara att föredra vid en förhandling, då denne kan vara mer 

benägen att förhandla fram en så förmånlig lön som möjligt för spelaren.
104

 Det är inte troligt 

att en timanställd advokat är lika benägen och kunnig att förhandla fram en förmånlig lön. 

7.2 Hur skapas spelarnas tillit till agenterna? 
 

I teorin ”Proposed Model of Trust” understryker Mayer, Davis och Schoorman vikten av tre 

faktorer för att skapa tillit och förtroende till en förmedlare. De tre faktorerna är förmåga, 
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välvilja och integritet. De påstår att förmedlaren bör besitta var och en av dessa tre faktorer 

för att erhålla förtroende.
105

  

I studiens resultat är det tydligt att spelarnas personliga kontakt med agenten ses som en av de 

viktigaste komponenterna för att uppleva tillit. Enligt spelarna innefattar den personliga 

kontakten bland annat personlig rådgivning. Den personliga rådgivningen kan då beröra all 

form av upplysning, inte bara det karriärsmässiga. En förutsättning för den personliga 

rådgivningen är att agenten är lätt att nå och villig att åsidosätta tid för spelarens behov.  Den 

personliga kontakten, och i sin tur även tilliten, stärks då agenten tydligt åsidosätter sina egna 

vinstintressen med spelarens bästa i åtanke. Den personliga kontakten kan liknas vid 

begreppet välvilja i Mayer, Davis och Schoormans modell, som präglas av altruistiska 

handlingar.
106

 De altruistiska handlingarna av en agent har stor inverkan på spelarens 

förtroende för denne. En relation som byggs upp av altruistiska känslor tar tid att skapa, 

vilket troligtvis förutsätter att spelaren och agenten känner varandra sedan tidigare eller har 

haft ett samarbete med varandra en längre period. Däremot är det möjligt att agenten kan 

utföra altruistiska handlingar utan att egentligen känna altruistiska känslor. Dessa handlingar 

kan då ses som en fasad men det är ändå troligt att handlingarna har positiv effekt för 

spelarnas upplevda förtroende. Enligt resultatet har de altruistiska handlingarna stor inverkan 

på förtroendeskapandet i relationen mellan parterna.  

Vidare anser spelarna att agentens erfarenheter och utbildning påverkar deras förtroende för 

agenten. En agent som har lång erfarenhet av att representera spelare och har genomfört 

flertalet övergångar/kontraktskrivningar skapar ofta en trygghet och känsla av tillit från 

spelarna. Det är även tydligt att en agent med tidigare bakgrund som spelare skapar ett 

förtroende för agentens kunskap. Spelarna efterfrågar även juridiska och ekonomiska 

kunskaper från agenterna, i form av relevant utbildning inom dessa områden. En av de mest 

efterfrågade kompetenserna hos agenten är deras förhandlingsförmåga, därför har 

utbildningar inom förhandlingsretorik inverkan på såväl förtroendeskapandet som valet av 

agent. Dessutom har det varit en självklarhet från de flesta spelarna att agenten har innehaft 

en agentlicens, som påvisar deras kunskap om marknadens regler. Mayer, Davis och 

Schoorman beskriver förmedlarens förmågor som förtroendeskapande. De förklarar att 
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förmedlarens förmågor gör denne inflytelserik inom sitt specifika område, vilket bekräftas av 

spelarna i studien.
107

 

Den sista faktorn i Mayer, Davis och Schoormans modell berör integriteten hos en 

förmedlare.
108

 Integritetens betydelse för spelarens förtroende till agenten kan ses som 

självklar. Det ter sig givet att en agent som ständigt bryter löften och överenskommelser får 

svårt att erhålla någon form av förtroende från spelarna. I Nordamerika har spelarfacken 

förhandlat fram en kort uppsägningstid (14 dagar) för spelare som ingår avtal med agenter. 

Den korta uppsägningstiden möjliggör för spelarna att snabbt avsluta samarbetet med agenter 

som saknar integritet och inte håller vad de lovar. Integriteten hos en agent kan vara svår för 

en spelare att förutse, men ett kortvarigt avtal alternativt ett avtal med kort uppsägningstid 

skulle minska riskerna för en spelare att fastna med en agent som visar sig sakna integritet. 

Värt att påpeka är att det inte endast är bristande integritet som kan få spelare att tappa tilliten 

till en agent. En agent som tappar den personliga kontakten med en spelare förlorar också sitt 

tidigare vunna förtroende. Detsamma gäller en agent som uppvisar brister i exempelvis sina 

ekonomiska och juridiska kunskaper. På så vis är det viktigt att ständigt vårda relationen för 

att förtroendet ska upprätthållas. När en spelare känner sig trygg nog att lita på en agent, tar 

denne en risk och inleder ett samarbete. Om inte agenten håller vad den lovar eller på andra 

sätt misslyckas med sitt uppdrag kan förtroendet snabbt raseras. Därför kan förtroendet liknas 

vid den cirkelmodell som tidigare har beskrivits av Mayer, Davis och Schoorman.
109

 Med 

spelarnas resonemang i åtanke är det troligt att förtroendet går förlorat och cirkeln bryts om 

inte alla tre faktorer upprätthålls. De äldre spelarna i studien har bytt eller funderat på att byta 

agent på grund av missnöje med den personliga kontakten eller agentens arbete. Detta är ett 

exempel på att relationen måste vårdas över tid och förtroendet kan snabbt minska om 

agenten inte visar sig leva upp till de faktorer som skapade förtroendet. Därför är det logiskt 

att de äldre i större utsträckning än de yngre spelarna i studien har bytt agent, då de 

samarbetat längre med sina agenter. De yngre spelarnas förtroende för agenten har möjligen 

inte hunnit sättas på prov under en längre period. 
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7.3 Skapade agentlicensen en trygghet för spelarna i valet av agent? 
 

Spelarnas åsikter i denna fråga kan till synes verka motsägelsefulla. Nästintill samtliga 

spelare anser att slopandet av agentlicensen är fel samtidigt som nästan alla spelare påstår att 

de kan tänka sig att använda olicensierade agenter. Men är detta verkligen så motsägelsefullt 

som det ger intryck av att vara? Spelarna menar att de kan tänka sig att använda olicensierade 

agenter i vissa fall. Om en olicensierad agent kommer med ett konkret erbjudande till en 

spelare vill inte spelaren begränsas av att personen i fråga inte har en godkänd licens. En 

spelare behöver inte heller licensens trygghet för att anlita en agent som de känner väl sedan 

tidigare. Spelarna tenderar även att lita på välkända personer som varit verksamma i 

fotbollsbranschen sedan tidigare, exempelvis i form av sportchefer eller före detta spelare. 

Spelarna vill inte i dessa fall känna sig begränsade av licenskravet eftersom de redan har fog 

att lita på agenten i fråga. 

Samtidigt menar de att licensen varit ett fördelaktigt verktyg, vad gäller möjligheterna att 

sålla bort oseriösa aktörer. Agenter som hört av sig, men inte varit kända för spelarna sedan 

tidigare har kunnat avfärdas som okvalificerade om de inte haft licens. Akerlof beskriver 

detta fenomen och kallar det för adverse selection. Han gör en jämförelse med bilindustrin, 

där han antar att det finns ”bra” och ”dåliga” bilar som säljs för samma pris. Köparna på 

marknaden saknar förmågan att bedöma om en bil är ”bra” eller ”dålig” med tanke på det 

likvärdiga priset. Lösningen på problemet är att ge köparna mer information om bilarna.
110

 På 

samma sätt får spelare lättare att avgöra om en agent är kvalificerad eller inte med hjälp av 

licensen, som ett bevis på agentens kunskap.  

Med denna bakgrund är det troligt att spelare som är osäkra på en viss agents kvalifikationer 

kommer att välja de redan kända och licensierade agenterna. När möjligheten att erhålla 

licens är borttagen kan det till en början bli svårt för nya aktörer att lyckas etablera sig. 

Problem uppstår när de kvalificerade agenterna försvinner samtidigt som inga nya 

licensierade agenter tillkommer på marknaden. Hur ska spelarna kunna skilja på de 

kvalificerade och okvalificerade agenterna?  

Enligt studiens resultat kan det ses som positivt att själva kravet på licens har försvunnit, men 

spelarna skulle föredra att fortfarande ha licensen som verktyg för att sålla bort oseriösa 

aktörer. En möjlig lösning på denna efterfrågan skulle vara att införa ett liknande system som 
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DBU. Deras införande av ett frivilligt licenssystem innebär att den som vill agera som agent 

erbjuds möjligheten att skriva en tentamen som genom ett godkänt resultat kan resultera i ett 

certifikat som en licensierad förmedlare. Genom detta system har danska fotbollförbundet 

bevarat spelarnas verktyg samtidigt som de inte begränsas till att endast använda licensierade 

agenter. 

Licensen skulle kunna liknas vid ett bevis på den förmåga som Mayer, Davis och Schoorman 

beskriver som grundläggande för att förtroende ska skapas.
111

 Licensens nytta bör dock inte 

överskattas. Mayer, Davis och Schoorman beskriver de två andra faktorerna välvilja och 

integritet som lika viktiga för att förtroende ska uppstå. Bara för att en agent innehar en licens 

är det inte heller en garanti att denne har just de förmågor som spelaren efterfrågar och 

behöver.  

Slutligen kan det konstateras att agentlicensen inte varit den största bidragande orsaken till 

tillit, utan faktorer så som den personliga kontakten och en agents erfarenheter inom yrket har 

varit mer betydelsefulla faktorer. Så länge spelarna har flertalet referenser att tillgå kring en 

agent är det möjligt att licensen inte är till någon större nytta. Det kan dock anses att licensen 

har gjort nytta och inneburit en trygghet för spelarna i valet av tidigare okända agenter.  
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8. Slutsats 
 

I detta avsnitt sammanfattas resultatet i studien kopplat till det syfte och de frågeställningar 

som gjorts. 

Utifrån studiens resultat kan det konstateras att spelare efterlyser agentens expertis vid 

kontraktsskrivning och förhandlingar, med tanke på deras kunskapsunderläge gentemot 

klubbarna. Det är även viktigt för spelarna att agenten kan marknadsföra dem till andra 

klubbar via deras etablerade kontaktnät. För att garantera att agenten är kvalificerad samlar 

spelarna referenser från andra spelare gällande agentens rykte och erfarenheter. Detta gör 

spelarna för att minska riskerna att välja en okvalificerad och opålitlig agent.  

Tillit skapas främst genom spelarens personliga kontakt med agenten kombinerat med 

agentens tidigare nämnda erfarenheter inom yrket. Spelarnas förtroende för agenten ökar om 

relationen mellan de två är mer än bara yrkesmässig. Spelarna efterlyser en lättillgänglig 

agent som kan agera rådgivare vid sidan av fotbollsplanen. En agent som visar att den bryr 

sig om spelaren bortom sina egna vinstintressen, vinner förtroende från spelaren.  

När spelarna inte har några referenser från andra spelare att tillgå, har agentlicensen varit 

nyttig. Licensen har varit ett verktyg för spelarna att smidigt kunna sålla bort okvalificerade 

och oseriösa aktörer på marknaden. I spelarnas möten med tidigare okända agenter har 

licensen varit till nytta och inneburit en trygghet. Trots detta vill inte spelarna begränsas av 

att endast använda licensierade agenter. De menar att tillit ofta kan skapas på andra sätt, 

genom agentens tidigare erfarenheter och spelarens personliga kontakt med agenten. 
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9. Framtida forskning 
 

Det vore intressant att samla åsikter från fler spelare i Sverige för att få en uppfattning om 

studiens generaliserbarhet. Med tanke på studiens resultat och utfall skulle djupare forskning 

kring det danska licenssystemet och potentiella möjligheter att införa ett liknande system i 

Sverige vara av intresse. Resultatet visar att någon form av frivilligt licenssystem skulle 

uppskattas av spelarna. Eftersom studien genomfördes i samband med införandet av det nya 

reglementet för förmedlare vore det intressant om den kunde genomföras på nytt om några år, 

då utfallet av reglementet är tydligare.  
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Bilagor 
 

Intervjumall 

Val av agent 

 Har du i dagsläget en agent? 

 Hur kom du i kontakt med din agent? 

 Varför ansåg du att du behövde en agent? 

 Varför valde du just den agenten och hur gick du till väga i valet av agent? 

 Har du någon gång bytt agent?  

Licensen 

 Anser du att en akademisk utbildning är viktig för en agent? Vilken typ av utbildning? 

 Visste du att det tidigare krävdes en agentlicens för att få representera en spelare?  

 Vad tycker du om att agentlicensen har slopats?  

 Om du fick välja en ny agent idag – Skulle du kunna välja en agent utan någon form 

av licens? 

Kompetenser kopplat till tillit 

 Vad är viktigast i relationen mellan dig och din agent?  

 Hur ser ditt förtroende ut för agenten? 

 Hur visste du att du kunde lita på din agent? 

 Vilka kompetenser hos agenten bidrar till tillit? 

 

 

 

 


