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Sammanfattning 

 

 
Titel: Ishockeyagent som yrke! - Har Du vad som krävs, enligt spelarna? 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka agenternas roll inom svensk ishockey idag. 

 

Problemformulering: Vad gör att spelarna skaffar agent eller väljer att inte göra det? 

Vilka kompetenser vill en svensk ishockeyspelare att en svensk ishockeyagent ska ha?  

 

Metod: Vårt tillvägagångssätt för denna studie lutar sig emot en kvalitativ forskningsmetod 

där de primära källor utgjorts av intervjuer med 13 respondenter, som spelar ishockey på en 

nivå där agenter förekommer (divison 1 och uppåt i seriesystemen). Undersökningen har haft 

en deduktiv ansats där vi först utgått från forskning och teori för att sedan samla in studiens 

empiri. 

 

Slutsatser: Agenten behöver flera olika kompetenser. Däribland förhandlingskunskap, råd-

givning, lyhördhet och förmågan att fungera i sociala sammanhang. Studien påvisar bland 

annat att spelarna idag inte ser förhandling som den primära kompetensen hos en agent. Sna-

rare tyder verkligheten på att relationen mellan spelare och agent kommer i första rummet. 

Studien påvisar också att spelarna känner en avsaknad av utbildning hos agenterna och att 

man som spelare menar att agenterna därmed får svårt att stå till svars för sitt yrke.  

 

Nyckelord: Kompetens, relation, certifiering, agent och förhandlingsförmåga. 
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Begreppsindex 

 

 
Agent är en person som är ombud för en firma och till exempel säljer saker eller tjänster. En 

agent kan också vara ombud för en artist eller en idrottsstjärna och då förhandla med en fot-

bollsklubb för exempelvis Zlatan Ibrahimović. (www.ne.se). 

 

Expert, person med stor sakkunskap (inom ett givet ämne). 

klient, (ytterst av lat. cli´ens, genitiv clie´ntis, 'skyddsling' m.m., troligen samhörigt med 

cli´no 'luta') i modernt språkbruk person med en relation som kund, patient, rättssökande eller 

på annat sätt hjälpberoende, ofta till en fackman. (www.ne.se). 

 

Kompetens betyder att vara bra, kompetent, på något. En kompetent läroboksförfattare skri-

ver bra läroböcker. Kompetens betyder också detsamma som behörighet. En lärare som har 

kompetens i sitt ämne har rätt utbildning för ämnet och formell rätt att undervisa i det. 

(www.ne.se). 

 

Profession, i allmänt språkbruk detsamma som yrke; i samhällsvetenskaplig terminologi ofta 

snävare definierat som yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta 

universitetsbaserad. (www.ne.se). 

 

Professionalisering, process som leder till att en yrkesgrupp tillägnar sig de kännetecken och 

den kompetens som är utmärkande för en profession, ofta genom att kombinera yrkesverk-

samhet med lång högskoleutbildning och forskning. Leder ofta till legitimation och yrkes-

gruppens monopol på yrket. (www.ne.se). 

 

 

 

 



  Cammersand och Fingal 

Ishockeyagent som yrke!  6 

Förord  

 

 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla personer som hjälpt oss att genomföra 

denna undersökning, stort tack till er! 

 
Vi vill också passa på att rikta ett särskilt tack till vår handledare Tobias Stark som 
hjälpt oss med värdefulla tips och gett oss rådgivning under processens gång, tack till 
dig Tobias. 
 
Slutligen vill vi uppmärksamma och tacka de respondenter som har varit villiga att sva-
ra på de frågor som undersökningen byggt på. Utan er hade undersökningen inte varit 
möjlig att genomföra, tack! 

 
 

Lycka till! 

 

/Cammersand och Fingal 
     

    Växjö, den 10 maj 2013 
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1 Introduktion 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel vill vi introducera och fånga läsaren kring vad den valda undersökningen 

kommer att handla om och varför undersökningen är intressant. Vi kommer också presentera 

studiens syfte, frågeställning och undersökningens motivering. 

___________________________________________________________________________ 

 

"It's not showfriends, it's show business." 
 Bob Sugar (Gracie Films and TriStar Pictures, 1996). 

 

”In America, over half of the sports agents are lawyers.” 
C Lipscomb och P Titlebaum, 2001 (sid 95). 

 

 
ånga barn och ungdomar i Sverige drömmer om att spela ishockey på elitnivå, 

men bara en handfull kommer någonsin att få tillfälle att spela i Elitserien eller 

National Hockey League (NHL), än mindre kunna se tillbaka på en lång och 

lukrativ karriär.  Mycket beror på vad talangscouter och agenter tror om deras förmåga. 

Många har sett filmen ”Jerry Maguire”, en film som kom att ge agentbranschen enormt med 

publicitet. Tom Cruise spelar där huvudrollen som en framgångsrik och respekterad sport-

agent, med de bästa och flesta klienterna. Men en dag inser han allt bara handlar om pengar - 

och att branschen faktiskt är smutsig och omänsklig. Uttrycket ”Show me the money” gör sig 

känt, och speglar än idag många personers uppfattning om branschen i stort. 

 

 

M 
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“I will not rest until I have you holding a Coke, wea-
ring your own shoe, playing a Sega game featuring 

you, while singing your own song in a new commer-
cial, starring you, broadcast during the Super Bowl, in 
a game that you are winning. And I will not sleep un-

til that happens.” 
Jerry Maguire (Gracie Films and TriStar Pictures, 1996). 

 

Agentbranschen fick tidigt ett fäste i Nordamerika och kom att nå ordentlig utveckling runt 

1960-talet. För svenskt vidkommande etablerade sig agentbranschen först under den senaste 

tioårsperioden. Från ett fåtal aktörer i slutet av 1990-talet till då det i skrivande stund finns 

närmare 40 svenska agenter som är certifierade av Sveriges Ishockey Spelares Centralorgani-

sation (SICO). Utöver dessa finns också ett antal spelaragenter som inte är certifierade av 

SICO. Men dessa är sakta men säkert på väg bort. SICO har under 2013 jobbat med att det i 

framtiden kommer att krävas certifikat för att företräda och förhandla åt spelare i elitklubbar i 

Sverige. Nog om detta! Hur uppfattar spelarna själva agenterna? Behövs de ens? Om så, vilka 

kompetenser är viktiga? I denna studie kommer vi undersöka en de mest debatterade bran-

scherna inom ishockey i modern tid.  

 

“[…] it is possible to become an agent if one is deter-
mined enough and perhaps catches a break represen-

ting a local athlete. But becoming a "Jerry Maguire" is 
another story.” 

 
Paul D. Staudohar, Labor Law Journal, 2006 (sid 256). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka agenternas roll inom svensk ishockey idag. Mer pre-

cist söker vi svar på följande frågeställningar:  

 

• Vad gör att spelarna skaffar agent eller väljer att inte göra det? 

• Vilka kompetenser vill en svensk ishockeyspelare att en svensk ishockeyagent ska ha? 

 

Uppsatsen är avgränsad så till vida att undersökningen bara gäller elitishockey (divison 1 och 

uppåt) på herrsidan. Detta då professionaliseringen av sporten är så utformad att den bara 

marginellt rör damverksamheten och då det finns få – om alls några – herrspelare i de lägre 

divisionerna som har ishockeyn som yrke. 

 

1.2 Undersökningens motivering 
Stark (2010) och Fahlström (2001) beskriver utvecklingen av svensk ishockey ur ett historiskt 

perspektiv. De båda författarna menar att även om utvecklingen får anses ha gått trögt bör det 

även ligga i betraktarens öga att över tid har elden för att utveckla ishockeyn till trots inte 

slocknat. Intresset för att vilja förändra, påverka och tycka kring ishockeyn har hela tiden le-

gat på bordet. Över tid har också mycket hänt. De förklarar vidare att ishockeyn en gång be-

traktades som ett sidospår av bandyn besläktat med bland annat fäktningen. År senare debat-

terades det kraftigt kring hur vida svensk ishockey hade sett sina första heltidsproffs och 

ställningstagande kring regleringar var ett brinnande ämne.  

Peterson (2004) menar att det sedan länge funnits ett schablonmässigt bruk av ordet profes-

sionalism inom idrotten. För många handlar det i första hand om att utövare ägnar sig åt id-

rott, yrkesmässigt, som lönearbetare. För andra betyder det skapandet av professioner – både 

för utövare, olika former av administratörer (jurister, agenter) och tränare. Peterson (2004) 

hävdar vidare att svensk idrott inte historiskt fört någon medveten kampanj för att utövarna 

skulle bli betraktade som professionella – med professioner som advokater eller agenter. Men 
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det sätt som idrottsrörelsen har omformats kan tolkas som ett medvetet arbete för att profes-

sionalisera rörelsen.  Slutligen poängterar Peterson (1993) att idrotten har blivit ett område i 

takt med dess professionalisering att arbeta inom i olika former.  

Agentbranschen kan utefter Petersons (1993, 2004) resonemang ses som en produkt av pro-

fessionalismen och dess moderna rum växer sig allt större i Sverige. Enligt sico.nu tillkommer 

nyexaminerade agenter varje år. Men enligt aftonbladet.se bör det poängteras att bara en bråk-

del av agenterna blir framgångsrika och kan försörja sig på yrket. Många agenter tvingas 

därför upphäva sin licens då den årliga försäkringen är för hög i relation till inkomsten. 

Men vad är det egentligen som gör att vissa agenter lyckas, medan andra misslyckas? Svaret 

på den frågan är förmodligen långt och svårt att ge ett rakt svar på. Forskningen kring profes-

sionalismen inom ishockeyn i Sverige gapar idag tom samtidigt som agenterna blir fler och 

existerande firmor växer sig allt starkare. Fortfarande med bristande forskning om den kanske 

allra viktigaste frågan, vilka kompetenser spelarna vill att deras agent ska ha.  

Denna studiens legitimitet grundar sig bland annat i att ingen tidigare forskning på områdets 

gjort rörande svensk ishockey. Studien grundar sig också kring problematiken i att agenter i 

dagsläget examineras utan svaren på frågorna kring vilka kompetenser som deras framtida 

klienter vill att deras agenter ska ha. Vi anser att dessa två orsaker grundar studien som ett 

legitimt fall att studera. Studien skulle kunna bidra till en ökad kunskap för den industri 

agentbranschen idag är och samtidigt svara på frågorna kring vilka kompetenser en agent bör 

ha från en spelarens synvinkel. Om, agenterna ens behövs? 

Vi är medvetna om ishockeyns förenklade redogörelse ur ett historiskt perspektiv. En anled-

ning till förenklingen är att studien inte har något historiskt att tillföra då sådan forskning re-

dan är gjord (se nedan). Historien beskrivs därför kortfattat och med många års uteblivna när-

varo. Dock anser vi att redogörelsen av ishockeyns framväxt i Sverige är nödvändig att be-

skriva för att förstå hur svensk ishockey en gång var, och hur den kommit att utvecklas med 

årens gång. 
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2 Agenternas intåg och framväxten av 
svensk ishockey 

___________________________________________________________________________ 

Det här kapitlet kommer ge läsaren en inblick i agentbranschens unga historia. Kapitlet 

kommer också förenklat redogöra för ishockeyns genombrott i Sverige ur ett historiskt per-

spektiv. Avslutningsvis bottnar kapitlet i redogörelsen för svenska spelares centralorganisa-

tion. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 De första agenterna träder in... 
gentbranschen inom idrotten har idag en ung historia med sina rötter i Nordameri-

ka. Johnson (2006) menar att genombrottet för agentindustrin på ett internationellt 

plan tog spjärn runt tidigt 1960-tal. Till en början kom spelare och agenter överens 

om att ingå samarbete enbart genom ett handslag. Agentbranschen sågs på denna tid inte som 

ett allt för allvarligt bryderi. Sitt ordentliga startskott avlossade branschen drygt tio år senare. 

Vid denna tidpunkt var dock inte agenterna välkomna runt förhandlingsbordet. När spelare 

skulle förhandla om sitt kontrakt med sin arbetsgivare fick agenterna kort och gott ingen syl i 

vädret. Det var inte aktuellt för dåtidens coacher att förhandla med någon annan än spelaren i 

fråga vars kontrakt det exempelvis gällde. Backar man banden till denna tid och gör ett ned-

slag i hur en förhandling kunde gå till är Jim Lombardi ett lysande exempel på hur agenternas 

situation kunde se ut vid en förhandling. Lombardi var coach för Green Bay Packers och i 

hans trupp ingick Jim Ringo. När Ringo skulle förhandla sitt kontrakt stängde Lombardi dör-

ren till sitt kontor och lät inte agenten komma åt situationen. När sedan dörrarna öppnades 

svarade Lombardi Ringo’s agent: ”You are negotiating with the wrong team. Mr Ringo has 

just been traded to Philadelphia.” M Weiss, ‘The Regulation of Sports Agents: Fact or Fic-

tion?’ (1994) 1 Sports Law Journal sid 329 -330. 

A 
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Johnson (2006) menar dock att agentbranschen sen dess har kommit att utvecklas och ta an-

nan form. Idag är agenterna en naturlig del av varje moment som berör deras klienter. Detta 

skulle också bli en vardag i svensk ishockey. Men låt oss först beskriva hur ishockeyn tog 

sina första offensiva skär. 

 

2.2...och ishockeyn når genombrott i Sverige 
Under 1940-talet expanderade svensk ishockey kraftigt vilket ledde till att Svenska Ishockey-

förbundet under 1950-talet började intensifiera tränarutbildningen. Många tränare hade då 

utbildats av kanadensiska tränare som vid flera tillfällen besökt Sverige. Trots detta var trä-

narbristen mycket stor. Den kanadensiska tränaren Ed Reigle kom därför 1957 till Sverige, 

med huvudmålet att utbilda de svenska tränarna, leda träningar och sprida ishockeyintresset i 

landet (Fahlström, 2011). 

Med fina resultat under VM turneringarna 1947 och 1949 nådde ishockeyn i Sverige sitt defi-

nitiva genombrott både hos media och hos den tillströmmande publiken (Lindberg, 1957). 

Fahlström (2001) beskriver att framgångarna givetvis var ett glädjerop för ishockeyn men att 

det samtidigt medförde ett nytt element för ishockeyn att ta upp kampen mot, spelarflykt. 

Backar man banden till ishockeyns begynnelsedagar kan man konstatera att USA och Kanada 

var tidigt ute med att involvera pengar i spelarnas karriärer. Ulf Sterner flyttade år 1964 till 

New York Rangers och blev den förste svensk att spela professionell ishockey i NHL. Där-

med sågs nu svenskarna som framgångsrika och därefter ökade NHL-klubbarnas intresse för 

att värva in svenska spelare. Detta innebar för svensk del att arbetet med ett skyddsnät mot 

dessa spelarflykter började ta grund. Kontrakt skulle upprättas med spelarnas skyldigheter och 

rättigheter. Övergångsregler skulle se dagens ljus och möjligheten att lämna landet genom 

ishockeyns regi skulle regleras. 

Proffsdebatten blossade senare upp i än starkare vindar under tidigt 1970-tal. Fahlström 

(2001) beskriver hur argumentationen lindades kring den problematik proffsspel skulle inne-

bära för deltagande under VM. VM var fortfarande vid det här laget en turnering för enbart 

amatörer. Spelarflykt skulle därför försvaga Sveriges konkurrenskraft inom den internationel-

la ishockeyn. OS i Innsbruck år 1976 kom att bli ett avgörande skede i debatten om proffsis-

hockeyn. Sveriges deltagande uteblev med argumentation att spelarna inte längre kunde ses 
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som amatörer. Mellan raderna var det ett officiellt besked om att spelarna nu fick anses vara 

heltidsproffs.  

2.3 En ny organisation bildas 
 
Ur kölvattnet av debatten kring proffs och amatörer och dess beslut sågs en ny organisation 

födas. SICO.  

Organisationen grundades 1977. Organisationens uppgift är att hantera medlemmarnas id-

rottsliga, ekonomiska, sociala och fackliga intressen i deras roll som arbetstagare och ishock-

eyspelare, och att företräda de i deras förhållande till arbetsgivaren, klubbarna/föreningarna, 

deras organisationer svenska hockeyligan (SHL), samt till Svenska Ishockeyförbundet (SIF). 

2008 undertecknade SICO och Unionen (samarbete mellan Tjänstemannaförbundet HTF och 

fackförbundet Sif) ett samarbetsavtal där man tillsammans företräder ishockeyspelare i Sveri-

ge. Enligt sico.nu ligger Unionens huvuduppgift i att sköta det arbetsrättsliga samt fungera 

som avtalspart vid tecknandet av kollektivavtal.  

SICO som den här uppsatsen delvis kommer ta grepp om är än idag en verksamhet som ver-

kar som spelarnas skyddsnät gentemot deras arbetsgivare. SICO består idag av drygt 40 agen-

ter som jobbar med just ovanstående uppgifter. Men vad krävs egentligen för att bli agent? 

Vilka kompetenser vill spelarna att agenten ska ha? Vad och vem avgör vem som är en lämp-

lig agent för spelarna? Behövs agenterna överhuvudtaget enligt spelarna? (märk väl att på 

fotbollskanalen.se uttalar sig spelare i Allsvenskan om att ”agenterna är överflödiga”). 
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3 Tidigare forskning och teori 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att presentera relevant teori och forskning för studiens syfte och 

frågeställningar. Den teori som kommer presenteras bygger på professionalisering och hur 

det genom professionalismen bildats en yrkesmarknad att verka inom. Forskningen som pre-

senteras tar sitt stora fäste i Nordamerika då det i Sverige saknas liknande studier. Detta ka-

pitlets innehåll ligger till grund för den tolkning som kommer ske av det resultat studien fått 

fram. Kapitlet innehåller också våra egna konklusioner. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Forskningsläget 
 ör att genomföra vår studie bör vi ställa vårt resultat i relation till vad tidigare forsk-

ning säger. I det följande ska vi rikta våra blickar både nationellt som internationellt. 

Som vi tidigare nämnt ligger Nordamerika i framkant gällande forskning kring hur 

agenter arbetar och vilka kompetenser som krävs. Dock finns inget överflöd, och framförallt 

ishockeyn har väldigt lite forskning bakom sig, medan bland andra amerikansk fotboll täckt 

betydligt mer mark. Det bör dock sägas att ishockeyn inte lever i en isolerad värld och därför 

är forskning på området som rör andra idrotter också högst relevant.  På ett nationellt plan har 

vi inte funnit någon forskning på ämnet som rör vår studie. Det har forskats kring ämnet is-

hockey i Sverige, men då ur ett historiskt perspektiv av bland andra Stark (2010) och Fahl-

ström (2001). Främst har det redogjorts för hur ishockeyn tog form när det begav sig fram till 

hur det ser ut idag. Kort och mycket gott hur ishockeyn sett ut över tid i Sverige. Detta kan 

dock tyckas lämna mycket i övrigt att önska som sträcker sig på ett djupare plan då en yrkes-

marknad trätt fram i takt med ishockeyns utveckling. Det som talar för vår studie är att det 

resultat som studien kommer gräva fram ur sarghörnen är rykande färsk kunskap som ännu 

inte studerats överhuvudtaget, på ett nationellt plan. Därför är argumentationen för genomfö-

randet av studien extra stark. Kunskapen kommer kunna ligga till grund för fortsatt utveck-

F 
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lingen av relationer emellan agenter och spelare samt för den yrkesbana ishockeyn erbjuder. 

Men låt oss först definiera agenten. 

3.2 Definition av agent 
En fundamental del för att diskutera en agent och dess kompetenser är att definiera vad en 

agent är. Enligt Paul D. Staudohar (2006) är en agent en person som har fått rätten från en 

person att agera i dennes ställe. En person som har tillit att sköta den andres affärer. Staduohar 

(2006) beskriver vidare att agenten är en person som erbjuder en rad typ av olika tjänster. 

Mason och Slack (2001) menar att agenten är en person som hyrs eller anställs av klienten 

och får sedan genom agenten rådgivning och representation i en mängd ärenden. Allt från 

finansiell rådgivning, förhandling av olika kontrakt till idrottsliga råd. Craig Fenech beskriver 

i en intervju ur International Journal of Sports Marketing & Sponsorship March/April (2003) 

att agenten är svår att definiera. Vad agenten är beror på varje enskild individ menar Fenech. 

Vad agenten är och kan erbjuda är det agenten själv som sätter gränserna för. Fenech påpekar 

dock en tydlig indikator om vad branschen handlar om för honom när han citeras enligt föl-

jande:”A question I always ask the athlete is: how rich do you want to be?” International 

Journal of Sports Marketing & Sponsorship March/April, 2003 (sid 75). 
   

3.3 Forskning om agentens bakgrund och kompetenser… 
 

“Player agents are now long-established and influential stakeholders in the busi-

ness of professional ice hockey in North America. With the help of agents, average 

National Hockey League (NHL) player salaries have grown from US$24,000 in 

1972 to an average of US$1.49 million annually in the 2000/2001 season”.  Mason 

and Slack, Sport management review, 2001 (sid 165). 

 

 

Staudohar (2006) menar att världens första agent var amerikanen Cristopher Walsh. Walsh 

började verka som agent på tidigt 1920-tal och Walshs huvudsakliga uppgift som agent var att 

företräda baseballspelaren Babe Ruth. Ruth var en man som hade gott öga för ting och var 

därför också en man som ständigt spenderade pengar. Walsh roll kom att bli finansiell rådgi-
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vare för Ruth. Walsh karriär blev dock inte den genomslagskraft som agentbranschen skulle 

komma att nå. Långt senare på mitten av 1960-talet såg agentbranchen sin utvecklingskurva 

gå stadigt uppåt. Vid denna tidpunkt infördes klausuler i spelarnas kontrakt som innebar att 

spelarna på egen hand inte fick förhandla exempelvis sin egen lön. Fenech (2003) menar att 

marknaden idag är överflödig av agenter och att det i stort sett går två till tre agenter på en 

spelare i den Amerikanska National Football League (NFL).  

 

Fenech (2003) beskriver branschen utifrån antalet spelare som finns på marknaden. Fenech 

(2003) menar att lagidrotter som ishockey och fotboll är bekväma idrotter att ha och göra med 

för agenterna. Antalet spelare ökar den industriella utveckling branschen tagit. Individuella 

idrotter är en allt svårare marknad att konkurrera på för agenterna då toppen i dessa pyramider 

är smalare och svårare att bestiga. 

 

Resonemanget kring branschens expansion styrks ytterligare av Willenbacher (2004) som 

beskriver att det finns 1200 licensierade agenter i USA men att så många som 800 av dessa 

inte har en enda klient att representera. Detta menar han har lett till att branschen urartat kring 

den tävlingshets som uppkommit mellan agenterna. Konkurrensen är såpass kraftig att agen-

terna tar till extrema- och i vissa fall olagliga metoder för att säkra upp klienter att represente-

ra. Branschen har i många fall förgiftat de moraliska och etiska aspekterna med yrket. Agen-

terna tycks i vissa fall agera i egna intressen med en annan agenda än den deras klient avsett 

att ha. Willenbacher (2004) menar slutligen att de främsta metoderna som agenterna använder 

sig av gentemot sina framtida och nuvarande klienter är: garanterade löneökningar samt över-

värderingar av klienternas förmågor. Detta är problem som når allt yngre klienter som dröm-

mer om en framtid där de kan leva på sin idrott. ”The sports industry is a cutthroat competiti-

ve world where an agent will do whatever it takes to land a client.” Willenbacher, Eric, 2004 

(sid 31). 

 

Att agenterna skulle agera i egen sak styrks också via en studie som Harvey (2005) genom-

fört. Harvey (2005) menar att agenterna idag har svårt att hålla isär egen agenda med den 

agenda de är avsedda att jobba med, klientens. Idag är det ett etablerat problem menar förfat-

taren att agenterna ser om sitt eget hus med hjälp av sin klient. Istället för att jobba för sin 

klient jobbar man med sin klient som ett verktyg för att nå ökad framgång i alla dess former. 

Harvey (2005) menar därför att klienterna bör vara oroade över den utveckling branschen har 
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tagit. De bör vara mer involverade i beslut som gäller deras finansiella planering och deras 

framtida affärer. Författaren menar att nyckeln ligger i att inte enbart fokusera på sin idrott 

utan att också bli mer involverad samt att i någon form skaffa sig kunskaper som rör deras liv 

utanför rinken. Harvey (2005) avslutar sedan sitt resonemang med att fastslå att agenternas 

huvudsakliga uppgift är att förhandla, med allt vad det innebär för sin klient. 

 

Puscoci och Dragnea (2011) har också studerat agentens yrke. Undersökningens mål är att 

studera de psykologiska aspekterna inom agentyrket. Puscoci och Dragneas (2011) utgångs-

punkter i studien liknar de som Mason och Slacks (2001) tidigare beskrivit. Utgångspunkterna 

i studien tar grepp kring att agenterna är nödvändiga för spelarna då agenterna tillhandahåller 

med kompetenser som spelarna inte har. Utrymmet för att marknadsföra sig som spelare utan-

för isen har spelaren inte tid med och därför är det en syssla för agenten att ta hand om. Eko-

nomisk rådgivning och förhandlingskraft ligger på agentens bord. När Puscoci och Dragnea 

(2011) bygger sin slutsats kommer de dock fram till att det framförallt är moral och ”correcti-

tude” som är de avgörande faktorerna för rollen som agent. De menar vidare att i varje given 

situation bör agenten se till vad spelarna efterfrågar av sin agent. Agentens kvalité beror på 

dennes beteende reflekterat i klientens önskemål. De menar att om man ser agentens yrke ur 

den vinkeln betraktar man hela tiden klienten som centrum. Detta skulle således kunna leda 

till att agenterna jobbar mer för klientens intressen än sina egna. 

 

Mason och Slack (2001) menar dock i sin studie att verkligheten också kan uppfattas i ljusare 

nyanser. De har genom sin studie kommit fram till att spelarna idag är ”smartare”.  Spelarna 

betalar idag sina agenter via en standardlön istället för en rörlig lön som tidigare var normen 

för den monetära belöningen. Spelarna söker också idag mer kompetenta agenter. Tidigare 

sökte spelarna lyckan hos de mest optimistiska agenterna som föreföll hålla mindre än vad de 

lovade. Idag kräver spelarna en tätare relation mellan spelare och agent där fler parametrar än 

enbart förhandling ingår.   

 

Mason och Slack (2001) menar vidare att en annan viktig aspekt att ta hänsyn till är den pro-

fessionalism som ishockeyn genomgått i Nordamerika. I takt med att amatörismen började 

blekna inom ishockeyn i Nordamerika växte också yrken fram. Agenterna började agera spel-

pjäser och statistiken talar sitt tydliga språk. Lönerna har skjutit i höjden från 70-talets US$ 
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24,000 i årsinkomst till dagens enorma US$ 1.49 miljoner per år. Vad har detta inneburit för 

professionen inom ishockeyn? Fler yrken (?), ökade krav på kompetenser hos agenterna (?). 

Mason och Slack (2001) diskuterar ytterligare argument för att idrotten i viss mån skapar fler 

jobb. De menar att spelarna inom proffsishockeyn varken har tid, erfarenhet eller kunnandet 

för att sköta sådant som finansiella förhandlingar eller andra typer av handlingar som inte rör 

sig inom ramen för utförandet på isen. 

 

Lipscomb och Titlebaum (2001) bekräftar genom sin studie att agenterna har varierande bak-

grund, men att 50 % av agenterna i USA kommer från en juridisk utbildning med advokatyr-

ket i bagaget. De menar vidare att advokatyrket ofta kan ge fördelar vid avtalsskrivningar och 

kontraktsförhandlingar då advokaten har en vana vid sådana situationer och känner till lagar, 

regler samt kryphål. De har också genom sitt yrke stor erfarenhet av att förfördela, framhäva 

och eller försvara sin klient i olika situationer. Detta menar författarna är huvuddragen i var-

för advokaterna upptar en så pass stor andel på marknaden inom agentbranschen. Dock menar 

Doman (2003) att det medföljer risker med att en marknad segmenteras till så pass stor del av 

advokater. Klienterna kan enkelt färgas av den verklighet som sprider sig omkring dem och 

på så vis välja en advokat i förhoppningarna om att ”advokaten” kan erbjuda sådan expert-

hjälp som en agent med annan bakgrund inte klarar av. Detta medför i sin tur också att agen-

terna med juridisk utbildning och eller bakgrund hamnar i favör gentemot sina konkurrenter 

med andra kompetenser. 

 

Inne på samma linje är också författaren Ethan Lock. Lock (1998) menar att agentens styrka 

ska ligga på förhandlingsbordet och att agentens funktion är att förhandla och förmedla det 

som sin klient vill ha till dennes arbetsgivare. Han menar vidare att målet med agentens olika 

insatser är att maximera sin klients lön så mycket som möjligt och under en så lång tid som 

möjligt. För att nå dessa mål krävs givetvis förberedelser av agenten och dennes klient. Lips-

comb och Titlebaum (2001) bekräftar detta genom att påvisa att agenterna inför en förhand-

ling måste förstå värdet av klienten. Med värde avser författarna, marknadsvärde.  

 

År 1996 upprättades National Hockey League Player Association (NHLPA) ett standardavtal 

(SPAC) för varje agent att följa. På spelaren och eller agentens vägnar kunde även speciella 
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förmåner skrivas in i kontrakten (National Hockey League Players’ Association, 1997). Schu-

bert och Trentadue (1986) menar sedan att agentens främsta uppgift med dessa standardavtal 

är och eller var att planera, styra och förhandla den ekonomiska biten. Agentbranschens la-

vinartade utveckling har framförallt två utstakade milstolpar som måste tas under lupp. Cruise 

och Griffiths (1991) beskriver den första bomben som fick agentbranschen att explodera. Ut-

ökningen av NHL från 6 till 12 lag gav industrin helt nya möjligheter. Plötsligt fanns det 

dubbla antalet lag och i kölvattnet av det också fler möjligheter för agenterna att skriva nya 

lukrativa avtal. Pulver (1991) menar att den andra stjärnsmällen som fick industrin att blom-

ma samt etablera sig ytterligare var upprättandet av NHLPA. NHLPA som ett fungerande 

organ, skapade genom sitt arbete samlad kraft att behandla alla blivande avtal och kontrakt 

vad gällde förhandlingar med NHL.  

 

Mason och Slack (2001) beskriver liknande hur utvecklingen sett ut och menar att dessa fak-

torer måste tolkas utifrån ett påverkande perspektiv i decennier framöver.   

 

3.4 ...samt forskning om yrket som profession 
Sund (2004) menar att idrotten måste tolkas som att ha blivit allt mer industrialiserad i syftet 

att arbeta inom. Han beskriver utvecklingen av industrialiseringen likt en resursstark bransch 

där flera aktörer verkar inom samma fält mot ett bestämt mål. Riktlinjerna förefaller här ha 

starka kopplingar till kommersialismen. Avslutningsvis menar Peterson (2004) att professio-

nalismen och kommersialismen är två begrepp som absolut tvinnas kring varandra, men som 

nödvändigtvis inte är samma sida på medaljen. En organisation som är professionell behöver 

nödvändigtvis inte vara kommersiell och vice versa. 

 

Peterson diskuterar i sin avhandling Den svengelska modellen (1993) begreppet profession. 

Peterson (1993) menar att begreppet profession vanligtvis ses som ”ett kall”, något man är 

ämnad att göra utifrån kunskaper man byggt upp genom någon form av institution. Peterson 

(1993) menar att idrotten kan ses som sådan. Fotbollen som Peterson (1993) utgår från har 

sina tydliga liknelser med begreppet. Författaren menar att fotbollsspelarna och tränarna i 

första rummet ska ses som de professionella aktörerna. Dock, ingår en hel rad med bisysslor 

som hjälper till att bygga fotbollens infrastruktur. Däribland ledare, styrelsemedlemmar, eko-

nomer etc. Infrastrukturen är ett måste för att fotbollen ska fortsätta fungera som den industri 
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den idag är. Utan dessa (i många fall eldsjälar) människorna skulle fotbollen inte fungera så 

som den idag gör. Det är viktigt att påpeka är det som Peterson (1993) gräver fram i sin ar-

gumentation kring ämnet, att se till helheten. Skeppet fungerar inte enbart med sin kapten 

utan behöver också allt runt omkring som styr skutan på rätt kurs. Tränaren är en central figur, 

men han utgör inte ensam den professionella helhet som fotbollen står för. Varför marknaden 

av professioner uppstått förklarar Peterson (1993) med hänvisning till den samhällsutveckling 

Sverige tagit. I tåga med denna utveckling får det professionella anses vara det moderna sam-

hällets signalement. Peterson (1993) viftar dock tidigt med ett varningens finger i sitt resone-

mang om professionaliseringen. Professionaliseringsprocessen är inget som sker över en natt. 

Helheten, det vill säga allt som rör processen, har sitt sätt att påverka den dynamik som upp-

står inuti processen. Krafter inom idrotten och eller en specifik klubb bör ha en gemensam 

agenda för målet. Forskningsresultatet påvisar också att de professionella processerna inuti 

helheten bör löpa parallellt med varandra. En heltidsanställd tränare bör således ha ett lag att 

förfoga över på en professionell basis vilket bör inkludera fler än två kvällar i veckan plus en 

bussresa med match på helgen. Likaså bör också den övriga föreningens utveckling sträva 

efter en mer professionell hållning i takt med övriga processer. 

 

 

3.5 Professionalisering ur ett teoretiskt perspektiv 
Den teoretiska utgångspunkten denna studie har valt är att ta på sig professionaliseringens 

glasögon och utifrån det begreppet tolka, betrakta och förstå studiens innehåll. Enligt Fahl-

ström (2001) har professionaliseringbegreppet en lång historia inom idrotten och så också 

inom ishockeyn. Enligt ne.se definieras begreppet enligt följande: 
 
 
”professionalisering, process som leder till att en yrkesgrupp tillägnar sig de 
kännetecken och den kompetens som är utmärkande för en profession, ofta genom 
att kombinera yrkesverksamhet med lång högskoleutbildning och forskning. 
Leder ofta till legitimation och yrkesgruppens monopol på yrket.”   
 

(http://www.ne.se/kort/professionalisering) 
 
Bill Sund är en av få svenskar som redat i begreppet i samband med idrott och försökt urskilja 

mönster för processen. Sund (2004) beskriver professionaliseringen som en process som kän-

netecknar en yrkesgrupp som har en längre utbildningsbakgrund (3 år) i ryggen och som med 
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sin kravbild leder till att professionaliseringen får legitimitet för sitt yrke. Sund (2004) menar 

att yrket som professionaliserats når en monopolställning. Denna ställning leder i förläng-

ningen till att ett utbrett landskap växer fram där löner, krav och villkor ofta blir förmånliga 

för yrkesgruppen. Sund (2004) sluter sedan cirkeln med att beskriva att professionaliseringen 

kommer till sitt rätta användningsområde när man beskriver en roll och eller klubb som blivit 

allt mera professionell i form av ökade krav på kompetenser och kunskaper. I denna form 

stöps således yrket till sin professionella form. 

 

Peterson (1993) har genom sin forskning på ämnet också urskiljt mönster kring professionali-

serings processen. Han menar att det idag finns en rutin i att generalisera begreppet professio-

nalism. Vad som avses med begreppet är inte alltid entydigt. Några kan ha uppfattningen att 

begreppet enbart avser utövarna av idrotten. Medan andra uppfattningar menar att det också 

kan avse professionens form, innehåll samt målsättning. I detta fall avser sådana uppfattning-

ar att man urskiljer likheter med andra typ av professioner (exempelvis läkare, brandmän).  

 

Med assist från olika forskare (Brante 1992, Collins 1979, Hellberg 1978, Parkin 1979, Tors-

tendahl 1989) beskriver Peterson (1993) professionaliseringen likt en process mot det att pro-

fessionen blir ett yrke, ett kall. Han beskriver att professionerna kan ha sina rötter i kunskaps-

bärande experter vars handlingar uppfattas som betydelsefulla av expertens klient. Experterna 

når genom dess profession en särställning där monopol verksamhet formas och möjligheten 

att stänga dörrarna till obehöriga. De stängda dörrarna bottnar i att en utbildning och eller 

specifika kvalifikationer krävs för professionen. Peterson (1993) urskiljer med hjälp av ovan-

stående argumentation tre centrala faktorer: ett yrke, en formell kunskap och en tillämpning 

av kunskapen. Vidare menar han att den professionella kunskapen är kunskap som i mångt 

och mycket vore och eller är irrelevant för den dagliga amatören. Petersons (1993) studier 

som specifikt riktar sig till fotbollen och dess professionalisering i Sverige når också slutsat-

serna att en större organisering av kunskap karaktäriserar begreppet. Genom en starkare orga-

nisering vävs också ett rekryteringsmönster in som i sin tur existerar för den selektion av ex-

perter som existerar inom professionen. Enbart de kvalificerade når på så vis de poster som 

professionen innebär. I samma väv mönstras också en rad olika bisysslor som tillsammans 

bildar den infrastruktur som ses som nödvändig för professionens existens. Peterson (1993) 

menar att professionens infrastruktur kan liknas vid att läraryrket behöver personal, administ-

ratörer och rektorer. Professionen kan och bör också enligt Peterson (1993) kännetecknas vid 
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förmågan att vilja införa mer organiserad kunskap inom ett visst yrke. Yrken som i sin tur 

växer fram ur ett allt mer professionskrävande område. Likväl som det krävs experter inom 

sjukvården menar Peterson (1993) också att idrotten idag kräver sin expertiskunskap likt en 

produkt stöpt av professionalisering. Hur väljer vi då i denna studie att förhålla oss till profe-

sionaliseringsbegreppet? Vår avsikt är inte att behandla begreppet i dess totala form utan sna-

rare se på begreppet likt en strålkastare som kastat ljus över hur ishockeyn kommit att utveck-

las. Det mesta som hänt med ishockeyn kan betraktas som professionalism, dock inte allting. 

Viktigt att poängtera är det som Peterson (1993) diskuterar kring kommersialism respektive 

professionalism. Det är nödvändigtvis inte samma sida av medaljen. Bara för att en idrott blir 

allt mer kommersiell behöver den inte bli professionell i alla dess led och vice versa. Ishock-

eyn kan tyckas blivit professionaliserad långt innan agenterna fick genomslag i Sverige. Fahl-

ström (2001) och Stark (2010) beskriver professionaliseringen inom ishockeyn och att den 

processen tagit fart årtionden innan agenterna fick genombrott på svensk mark. Vår linje för 

begreppet handlar om att se professionaliseringen som en fond för den utveckling agentbran-

schen tagit.  

 
 

3.6 Reflektion 
Den teori och tidigare forskning  som vi valt att betrakta vår studie genom har ovan definie-

rats med hjälp av olika forskare och författare. Mönstren är tydliga och definitionerna är 

sammantaget i stort sett lika varandra. Om vi nu väljer att betrakta ishockeyagentens profes-

sioner utefter ovanstående definitioner kan vi gemensamt komma fram till att yrket kräver en 

organiserad kunskap. Yrket bör också ha en egen struktur och en officiell utbildning ska exi-

stera och implementeras för yrket på universitetsnivå. Agenterna (i vårt fall) ska ha samma 

typer av kompetenser och likna varandra genom utbildningens kompetens- och kunskapsbank. 

Via den processen kan yrket forma experter som verkar inom professionen. 

 

Vilka kompetenser som är avgörande för om en agent ska lyckas är svårt att avgöra. Det går 

att fastslå att advokater är en återkommande bakgrund inom branschen. Den explosionsartade 

utvecklingen av agentbranschen ser flera forskare som ett orosmoment. Intressant är att det 

också ligger på klienternas bord att utbilda sig och skaffa kunskaper och kompetenser för att 

bekämpa problematiken branschen har i exempelvis etik- och moralfrågor. Den Nordameri-
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kanska stilen bottnar enligt forskningen i den miljardindustri som ishockeyn växt fram till. 

Förhandlingsförmåga är en till synes oersättlig förmåga hos en agent. Fokus verkar enligt vad 

forskningen påvisat vara att spänna sina muskler för att öppna så stora kassavalv som möjligt. 

 

Viktigt att återkomma till som också styrker legitimiteten för denna studie är att det i stora 

drag enbart är Petersons (1993) forskning om professionalisering som gjorts på ett nationellt 

plan. Processen och det som Peterson (1993) diskuterat i sin analys om professioner rör enbart 

fotbollen i dess helhet. Dock är det viktigt att fastslå att Petersons resonemang styrker forsk-

ningen kring att idrotten är en marknad att verka inom. En marknad där löntagare vuxit och 

växer fram i takt med samhällets moderna signalement, professionalismen. Någon preciserad 

forskning kring frågor som ”vad Spelarna vill att deras agenter ska ha för kompetenser” ekar 

fortfarande i forskarnas tomrum, nationellt som internationellt.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Cammersand och Fingal 

Ishockeyagent som yrke!  27 

4 Metod 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi presentera hur vi gick tillväga för att genomföra undersökningen. 

Kapitlet är uppdelat i olika underrubriker, som med förhoppning, leder läsaren genom meto-

dologin. Metodologin i detta kapitel kommer också ge förståelse för metodens för- och nack-

delar samt frambringa våra egna reflektioner och kritiska tänkande.  

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Forskningsansats 
nligt Patel och Davidson (2011) innebär forskningsansatsen det sätt forskaren väljer 

att angripa det problem som ska undersökas. De menar vidare att forskarna ska ar-

beta med att producera teorier som ska spegla verkligenheten så bra som möjligt. 

För att relatera teori och empiri pratar författarna om tre olika angreppssätt: deduktion, induk-

tion och abduktion.  

 

Patel och Davidson menar att forskare som arbetar deduktivt följer bevisandets väg. Ett så-

dant arbetssätt kännetecknas av att man utifrån befintliga teorier drar slutsatser om enskilda 

företeelser. De menar vidare att med ett deduktivt arbetssätt antas forskningen kunna stärkas 

genom att utgångspunkten tas i en redan befintlig teori. I denna studie valde vi först att se 

över forskningsläget, och efter detta resonerade vi oss fram till en relevant teori. Nästa steg i 

vår ansats blev att angripa empirin utefter forskningen och teorin. Detta sätt att arbeta på kan 

liknas vid vad Patel och Davidson (2011) beskriver som deduktion. Vi tog själva inget aktivt 

beslut vilken ansats studien skulle ta, utan studien bestämde ansatsen åt oss. 

 

E 
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4.2 Urval  
Holme och Solvang (1997) menar att urvalet av respondenter är avgörande för undersökning-

en så att de personer som valts ut ska ge en djupare förståelse för ämnet. Om detta inte sker 

finns risk att resultatet blir lidande och värdelöst i förhållande till ställda forskningsfrågor. 

 

I denna studie använde vi oss av ett målinriktat urval. Bryman (2008) pratar här om att denna 

typ av samplingsteknik i grunden är av strategiskt slag och inbegriper ett försök att skapa 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Forskaren gör med andra ord sitt urval 

utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för frågeställningarna. För att få 

svar på vår frågeställning valde vi att intervjua spelare med agenter på olika nivåer. Med ni-

våanpassningen avser urvalet alla de divisioner där det i dagsläget är aktuellt att ha en agent. 

Vi är medvetna om att undantagsfall existerar där exempelvis en spelare i division 2 kan ha en 

agent. Dock är detta inte det normativa för en spelare på denna nivå (Rosell, 2013). Därför har 

vi valt att klassificera nivåerna där en agent förekommer, från division 1 och uppåt i seriesy-

stemen. 

 

4.2.1 Presentation av respondenter 

Respondenterna i denna studie utgjordes av ishockeyspelare i åldrarna 16-40 år. Anledningen 

till denna spridning är att varje person har olika typer av syn på och kontakt med en agent. 

Därför är också uppfattningarna om en agent förmodat olika. Respondenterna var alltifrån 

spelare med SM-guld på meritlistan, forna NHL spelare, pensionerade spelare samt unga ju-

niorstjärnor som är draftade och hoppas på en lång framgångsrik karriär. Alla spelare som 

presenteras har gett sitt godkännande att vara med i studien. Dock är spelarnas namn fingera-

de. 

 

Bengt Olausson 

Olausson är en ung backtalang som tillhör den högst rankade backen i Sverige i sin ålders-

klass. Han har representerat Sveriges juniorlandsslag vid flertalet gånger och många scouter 

rankar talangen som ett väldigt högt draftval för NHL klubbarna i draften 2015. Olausson 

betraktas allmänt som ett stort framtidsnamn i svensk ishockey. 
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Stig Skoglund 

Stig är en back som i dagsläget representerar en elitförening i mellansverige. Han har vid tidi-

gare tillfällen andra elitföreningar, men då i norra Sverige. Stig är en hårt spelade back som 

aldrig viker ner sig. 

 

Calle Liedholm  

Calle sågs tidigt som en stor talang inom svensk ishockey. Han har representerat Sverige i alla 

juniorlandslaget och draftades en gång i tiden av St Louis Blues. Calle har två SM guld med 

en elitförening på meritlistan, men efter många år av skador fick Calle aldrig sitt definitiva 

genombrott i Sverige och karriärer fortgår numera i Europa. 

 

Marcus Price  

Marcus betraktas som en stor talang. Han har representerat Sverige och en klubb i norr som 

junior, och vann där den interna poängligan i J20 Superelit. Marcus blev en gång i tiden draf-

tad till NHL. 

 

Wilfried Ask  

Wilfried spelade juniorishockey i Sverige. År 2005 blev han utnämnd till FM Matssons Cup 

(Europas största ishockeyturnering för J18 spelare) bästa målvakt, men det räckte tyvärr inte 

för ett a-lags kontakt inom föreningen. Wilfried fortsatte sin ishockey i den svenska division 1 

där han representerade flertalet föreningar, innan han 2012 valde att lägga skridskorna på hyl-

lan. 

 

Sean Patrick  

Sean blev i 20 års åldern värvad av en toppklubb i Sverige och spelade därefter många år 

inom föreningen på Elitserienivå. Som junior representerade Sean Sverige på J20 nivå. Inom 

toppklubben säger många att Sean är en utav de bästa boxplayspelarna som någonsin repre-

senterat klubben. 
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Chris Svahn  

Chris var en hårt jobbande spelare som aldrig vek ner sig. Under sin aktiva karriär represente-

rade han flertalet division 1 föreningar innan han 2011 valde att sluta med sin ishockey. Idag 

är Chris en framgångsrik ishockeyagent.  

 

David Klinch  

David är en riktig själ inom en klubb i västra Sverige. Han har representerat föreningen i 

många år i Allsvenskan och har alltid gjort mycket poäng. David beskrivs som en liten men 

kvick ishockeyspelare, och har gjort några få framträdanden i den svenska Elitserien. 

 

John Engel  

John beskrivs som en av de största ishockeyspelarna någonsin i Sverige. Engel har haft en 

lång karriär i NHL där han spelat hundratals matcher i världens bästa liga. Engel har även fått 

ett eget artistnamn uppkallat efter sig och är idag en ikon för svensk ishockey. 

 

Olov Scofield  

Olov har representerat alla svenska landslag, inklusive a-landslaget. Under sin tid i svenska 

J20 landslaget var Olov lagkapten. Olov är ett affischnamn bland journalister och spelar i 

dagsläget ishockey ute i Europa. 

 

Lars Elkan 

Har spelat över 200 allsvenska matcher i ishockey. Centralfigur för sitt dåvarande lag som är 

baserat i Mellansverige. Lagt skridskorna på hyllan.  

 

Steven Frisk 

Steven började sin karriär i sin moderförenig i södra Sverige, men fick aldrig chansen i a-

laget. Han fortsatte därför sin ishockey i division 1, innan han 2008 fick sluta efter några tuffa 

år med skador. 
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Salvatore Rossi  

Salvatore betraktas idag som en framtida landsslagsspelare. Med sin snabbhet och förmåga att 

göra mål och poäng rankas just nu Salvatore i toppen i världen i sin åldersgrupp. Salvatore är 

redan idag ett namn för media.  

4.3 Datainsamling 
Enligt Bryman och Bell (2003) kan forskaren vid en vetenskaplig studie välja mellan två olika 

strategier, en kvalitativ- eller en kvantitativ forskningsstrategi. Den strategi vi valde att luta 

oss mot i denna uppsats var den kvalitativa forskningsmetoden. Bryman (2011) menar här på 

att kvalitativa studier är en forskningsstrategi där tonvikten vid insamling och analys av data 

oftare ligger på ord än på kvantifiering.  

 

Den data vi samlade in för att besvara våra frågeställningar kom från spelare som i dagsläget 

använder sig av agent, spelare som inte använder sig av agent och spelare som någon gång 

haft agent. Vi kom att intervjua 13 spelare från olika divisioner inom svensk ishockey. Inter-

vjufrågorna som ställdes till våra intervjupersoner baserades på teori, tidigare forskning samt 

egna funderingar om agentverksamheten inom idrotten.  

 

Enligt Bryman och Bell (2003) är intervjuer sannolikt den mest använda metoden i kvalitativ 

forskning. Det finns två typer av tillvägagångssätt vad det gäller intervjuer. Bryman och Bell 

(2003) benämner de olika intervjuerna som: den kvalitativa ostrukturerade intervjun och den 

kvalitativa semistrukturerade intervjun. I denna studie använde vi oss av den semistrukturera-

de intervjun. Valet av intervjumetod grundar sig i att en semistrukturerad intervju gav oss 

större flexibilitet och utrymme till att ställa följdfrågor. Bryman och Bell (2003) beskriver den 

semistrukturerad intervjun som en intervjuteknik där intervjupersonen får stor frihet att ut-

forma svaren på sitt eget sätt, och frågorna som ställs till intervjuobjektet behöver inte ha nå-

gon bestämd ordning. En nackdel med denna intervjuteknik kan dock enligt Denscombe 

(2009) vara att de är förkodade och har ett relativt öppet format samt att intervjumetoden har 

en tendens att producera icke-standardiserade svar. 

 

Intervjuerna genomfördes via telefon och Skype, efter att alla respondenter gett oss godkän-

nande för att både spela in och genomföra intervjun. Detta skedde efter att vi först ringt upp 

våra respondenter för att fråga om de ville medverka i studien. Fördelarna med sådana typer 
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av intervjuer menar Bryman och Bell (2003) är att denna teknik främst sparar tid till intervju-

aren då mycket arbete annars kan tendera till att försöka få till möte eller dylikt där man ska 

ses för att genomföra intervjun. Vår insikt var att om vi skulle åka och träffa alla responden-

terna skulle det leda till mycket resor vilket i sin tur skulle bidra till färre timmar för studien. 

Därför valde vi att låta respondenterna bestämma när intervjun skulle genomföras. Detta be-

slut valde vi att överlåta till respondenterna för att få så få bortfall som möjligt. Detta anser vi 

var ett klokt beslut då studien inte drabbades av något bortfall. 

 

Utifrån studiens syfte och frågeställning kom vi också att använda oss av två intervjuguider. 

Hartman (2004) menar att det finns en stor vikt vid att ha utformat en intervjuguide före ge-

nomförandet av intervjun. Fördelen med en intervjuguide menar han är det innehåll som gui-

den för med sig då risken för att glömma bort vissa frågor minimeras. Frågorna som ställs ska 

därför vara inom det område som berör frågeställningen och syftet med studien. En viktig 

detalj är också på vilket sätt man väljer att ställa sina frågor. Becker (2008) betonar vikten av 

att intervjupersonen bör ställa frågan hur istället för varför till intervjuobjektet. Vid varför 

frågor menar Becker (2008) att risken finns att intervjuobjektet intar en försvarsställning då 

sådana frågor kan uppfattas kritiska och eller mer krävande.  Med Beckers (2008) resonemang 

som grund valde vi att fokusera på hur frågor i utformningen av vår intervjuguide.  

 

Vår undersöknings intervjuguider bestod av tre teman. För spelare som har eller haft agent 

formulerades sammantaget 20 frågor. Den andra intervjuguiden bestod sammantaget av en-

bart 14 frågor, för spelare som inte har eller haft agent. Dessa skickades sedan till vår handle-

dare för revidering. Efter revideringen fastställdes de båda intervjuguiderna och intervjuerna 

kunde genomföras. (Se bilaga 1 och 2). 

 

4.4 Transkribering 
De intervjuer som vi genomförde spelades in och bearbetades genom transkribering. Bryman 

och Bell (2003) beskriver transkribering som ett verktyg för att smidigt kunna analysera och 

återanvända en intervju vid flera tillfällen. De menar vidare att fördelarna med att spela in 

intervjuer är flera, bland andra så underlättar en inspelning det fokus intervjuaren kan ha på 

intervjuobjektet angående följdfrågor. Fokus tas från att föra anteckningar till att vara upp-

märksam på den intervjuades svar. Vid längre svar från intervjupersonen så underlättar även 
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inspelningen dessa svar då man har möjligheten till att lyssna på det flera gånger. Detta tillvä-

gagångssätt kändes smart och smidigt för vår studies syfte.  

 

Med inspelning av intervjuer kunde vi fokusera på intervjun och samtidigt föra minnesan-

teckningar. Transkriberingen för denna studie sammanställdes i ett gemensamt dokument där 

spelarnas svar kategoriserades efter de olika temana i intervjuguiderna. Vi valde också aktivt 

att under vår transkription redigera bort klassiska stakningar som öhh, uhh och ehh. Detta val 

gjorde vi för att få ett bättre flyt i transkriptionen och för att lättare kunna hantera vårt reslutat.  

 

4.5 Uppsatsens trovärdighet  
För att en uppsats ska ses som trovärdig ställs höga krav på uppsatsens innehåll, bearbetning 

och resultat. Reliabilitet och validitet är två kriterier som brukar presenteras när man talar om 

kvalitèn som uppvisas (Bryman och Bell, 2005). 

 

4.5.1 Reliabilitet 

När det talas om en undersökningstillförlitlighet används begreppet reliabilitet. Detta rör frå-

gor huruvida undersökningens resultat kan ses som slumpmässigt eller om det skulle bli det-

samma om den genomfördes på nytt (Bryman och Bell, 2005). För att få en god reliabilitet i 

denna uppsats utformades frågorna i intervjuguiden likartat till samtliga spelare. Frågorna 

skulle vara lättförståliga samt vara utformade på så sätt att respondenternas egen syn på ämnet 

frambringades. 

 

I dag finns inte några studier gjorda kring denna studiens frågeställning och syfte.  Därför 

anser vi att reliabiliteten i denna studie är god och om en liknande studie hade gjorts hade 

resultatet därför troligtvis blivit detsamma. På grund av att intervjuerna vi genomförde var 

semistrukturerade lyckades vi anpassa intervjuerna efter de svarande, för att på så vis få så 

mycket information som möjligt. Detta gjorde att vi fick noggranna och detaljerade svar som 

var relevanta för vår studie. Vi vill också påpeka att en av författarna i denna undersökning 

driver ett agentbolag.  
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4.5.2 Validitet 

Validitet kan ses som ett av de viktigaste forskningskriterierna och Thurèn (2006) menar att 

begreppet syftar till att forskaren verkligen undersöker det som ska undersökas och inget an-

nat. Validitet syftar till huruvida undersökningens slutsatser hänger ihop eller inte, det vill 

säga undersökningens gångbarhet (Bryman och Bell 2005). Därför är det viktigt att tänka på 

att respondenterna i undersökningen förstår frågorna och varför de ställs. För att undersök-

ningen skulle uppnå hög validitet utformades intervjufrågorna utifrån uppsatsens frågeställ-

ningar och syfte som förklarades innan eller vid intervjutillfället. 

 

Efter att ha genomfört 13 semistrukturerade intervjuer sammanställdes alla respondenternas 

åsikter för att försöka urskilja likheter och olikheter mellan respondenternas svar. Detta för att 

försöka få fram nyckelord. Eftersom inga liknande studier har gjort i Sverige innan är det inte 

troligt att andra nyckelord existerar. Troligtvis är det i dagsläget svårt att frågasätta vår studies 

validitet eftersom det saknas jämförbara studier. Detta kan i förlängningen möjligtvis leda till 

att vår studie har hög validitet.  

 

4.6 Etiska överväganden 
Genom hela studien har etiska frågor tagits under övervägande. De etiska riktlinjerna är in-

formerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser (Kvale & Brinkmann, 2009). Med sam-

tycke och konfidentialitet menar vi på att all den information vi fick ta del av är konfidentiell i 

den meningen att inga spelares namn kom att offentliggöras under studien. Utskrifterna av 

intervjuerna hanterades på ett sådant sätt att endast vi hade tillgång till de. Dessutom radera-

des inspelningsintervjuerna då studien var färdigställd. Gällande konsekvenser för intervju-

personerna hanterade vi noggrant informationen som vi fick ta del så att intervjupersonernas 

svar inte skulle skada eller utsätta dem för några risker. På grund av detta valde vi att fingera 

alla intervjupersoners namn. Vi fick också godkännande från intervjupersonerna att intervju-

erna skulle spelas och att de gärna fick ta del av den färdigställda studien. 
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4.7 Metod- och källkritik 
Utöver den argumentation kring för- och nackdelar som förts i metoden vill vi uppmärksam-

ma läsaren om att den tidsplanering vi hade innan undersökningen brast. Vi är medvetna om 

att delar i undersökningen som rör resultat och tolkningen kan ha fått lida på grund av vår 

egen oerfarenhet. Vi vet också att undersökningen i mångt och mycket lever på forskning som 

främst handlar om andra idrotter än ishockey. Vi har definitivt lärt oss under undersökningens 

gång att ishockeyn inte lever i en isolerad värld och på så vis arbetat mycket med forsknings 

som kan relateras till sporten.  
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5 Resultat 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer undersökningens resultat att presenteras. Resultatet bygger på 13 se-

mistrukturerade intervjuer med ishockeyspelare. Den data som samlats in genom intervjuerna 

kommer att presenteras i summerad form där brödtext varvas med citat från spelarna.   

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Vad gör att spelarna skaffar agent eller väljer att inte göra det? 

 

5.1.1 Drömmarna i de unga åren… 

 
amtliga spelare som presenteras i detta resultat började spela ishockey i en tidig ålder, 

runt fem år. Samtliga spelare hade ishockeyn som första idrott. Alla spelarna hade 

någon i deras närhet som höll på med ishockey. Alla spelarna hade en gemensam 

målsättning och eller dröm, att nå NHL. 

 

 

”Min målsättning var hela tiden att bli NHL proffs.”  

 

”Det är så klart att komma till NHL. Det är det jag drömmer om.”  

 

Trots spännvidden bland spelarna är varje uttalande om drömmarna i de unga åren snarlika 

varandra. Oavsett vilken division man är hemma hörande i kan man i detta avseende hitta en 

tydlig gemensam nämnare. Dock finns det en tydlig skillnad i hur man valt att nå sina dröm-

mars mål, vissa spelare med agent, andra utan. Noterbart för de flesta av de intervjuade spe-

larna var att de blev kontaktade av en agent redan i tidig ålder runt 16 år och kontakten skedde 

då via spelarens föräldrar. 

S 
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5.1.2 …och agenternas roll 

De flesta av spelarna i denna studie har valt att ha agent. Spelarna beskriver att valet bottnar i 

att man vill kunna sköta sina sysslor på rinken och överlåta det andra åt sin agent. De flesta 

spelarna menar att man valt att ha agent för att enbart få spela ishockey och slippa sitta med 

förhandlingar och annat som ingår i agentens arbetsuppgifter. Spelarna refererar vidare till att 

man som professionell idrottsman saknar den kompetens som agenterna har och framförallt 

tiden till att utföra agentens uppgifter. Därför gifter det sig naturligt att agenten finns där för 

spelarna när karriären formas vid sidan av rinken.  

 

”Jag har agent för att jag vill kunna koncentrera mig fullständigt på hockey, och vill inte läg-

ga mig i saker som sköts vid sidan av isen.”  

 

För flera av spelarna som deltagit i studien är agenterna en naturlig del av vardagen. Agenter-

na ser till att spelarna enbart kan fokusera på ishockeyn och hjälper till med sysslor som un-

derlättar spelarens vardag. Det är inte enbart vid förhandlingsbordet som agentens tjänster 

uppskattas av spelarna. Agentens roll bottnar också i den sociala kommunikationen mellan 

spelare och agenten. Sammantaget finns det en stark vilja hos de flesta av spelare som deltar i 

studien att vilja ha en agent. De ses som en viktig del av karriären och med hjälp av agenten 

ser spelarna en ljusare framtid.  

 

”På den här nivån så måste man liksom ha agent. Man kan ju inte förhandla med en klubb 

själv.”  

 

Något annat som poängteras av spelarna som valt att arbetat med agent är den noggrannhet 

agenten sänder ut till omgivningen. Flera av dessa spelare beskriver att det är viktigt att inte 

skynda i processen vid valet av agent. Dock förekommer felbeslut från spelarna, och då får 

man inte vara rädd för att agera, och byta agent. Att byta agent är relativt vanligt visar vår 

studie, och det är inte enkelt att pricka rätt från början när man väljer en agent, då studien vi-

sar att flera av spelarna bytt agent vid något eller några tillfällen under sin karriär. De främsta 

anledningarna säger spelarna beror på att parterna inte haft gemensamma mål eller stött på 
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andra bekymmer kring samarbetet. Tiden som går att urskilja då spelarna främst byter agent 

är i åldrarna 21-28 år. Detta är en tid då spelarna blir äldre och karriären tar nya kliv, och spe-

larna kommer mer till underfund med att olika agenter har olika kontaktnät. I detta läge kan 

det handla om att man som spelare vill testa sina vingar utomlands, och då passar kanske en 

specifik agent bättre med just det kontaktnätet.  

 

”När jag ville bli utlånad förra säsongen och han sade att han inte kunde fixa det efter att ha 

pratat med klubben. Och då bestämde jag mig för att byta agent. Och genast så lyckades de 

fixa utlåning.”  

 

”Jag bytte agent en gång för att min första agent hamnade i trubbel. Han gjorde en del miss-

tag som visade sig ödesdigra, och ärendet togs sedan upp av polis.”  

 

Flera av spelarna med agent har dock svårt att sätta fingret på vad för typ av agent som passar 

bäst för spelaren vid en given situation, trots att vissa av spelarna haft agent i över tio år av 

sina karriärer. Kring detta bryderi skiljer sig åsikterna från den grupp som inte valt att arbeta 

med agent. Åsikterna kring vilken given situation en agent skulle vara användbar tar här en 

annan form. Den grupp av spelare i denna studie som inte har eller haft agent menar främst att 

de inte riktigt litar på att agenten kan göra ett bra jobb och att de spelarna helst förhandlar 

själva då de anser att agenten inte kan känna till en spelares kompetenser som han känner till 

sina egna kompetenser. Denna grupp av spelare menar att det är främst vid förhandlingsbordet 

som agentens roll är given. Dock ställer sig denna grupp av spelare frågande till agentens 

kompetenser över dessa bord. Dessa spelares argumentation drar åt snörningen kring argu-

mentationen med att påpeka att varje fall måste betraktas som unikt och därför är det svårt att 

säkerhetsställa om agenten skulle kunna göra ett bra jobb. Utan en kvalitetssäkrad kunskaps-

bank menar denna grupp av spelare att ett samarbete med en agent idag inte vore rimligt.  

 

”Jag tycker det är bra för mig att få sitta ner och förhandla själv. Det är svårt att veta om 

agenterna kommer göra ett bra jobb för dig. Idag vet jag inte vad min agent skulle vara bra 

på. Och risken att agenten agerar i eget intresse och mest fokuserar på att utöka sin egen 

kassa vill jag inte ta.”  
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”Framförallt har jag ett behov av att träffa de människorna som ska bedöma mig. Jag vill 

kunna svara för mig och jag tror inte att min agent skulle ha förmågan att känna mig exakt så 

bra som jag känner mig själv.”  

 

Det finns en tydlig osäkerhet från dessa spelare i att utesluta sin egen kunskap om situationen 

man ställs inför då spelarna utan agent har en stark tro på sin egen förhandlingsförmåga. 

Framförallt betonas vikten av förmågan att förstå varje situation som unik och att varje spela-

re är olik den andre. Likheterna är tydliga och undantagsfallen är få för denna grupp av spela-

res resonemang.  

 

5.2 Vilka kompetenser vill en svensk ishockeyspelare att en svensk 

ishockeyagent ska ha? 
 

5.2.1 Agentens kompetenser och utbildning… 

Spelarna med och utan agent beskriver att det finns många olika kompetenser som en agent 

bör ha. Men något som alla spelarna vi intervjuade hade gemensamt är att de anser att den 

sociala kompetensen spelar en väldigt stor roll, då det är viktigt att agenten ska kunna kom-

municera i alla sammanhang. Vidare anser flera spelare att en god förhandlingsförmåga är ett 

måste för att överhuvudtaget få spelarna att välja en agent. En annan orsak till att välja agent 

är den rådgivning agenten bidrar med. Det går att finna ett samband kring åldrarna 16-25 år 

då dessa spelare menar på att rådgivning är en kompetens som är extra viktig. Slutligen anser 

spelare som medverkade i denna undersökning att agenter borde ha en ekonomisk kunskap, en 

god lyhördhet gentemot sina klienter, en juridisk kompetens och ett brett kontaktnät. 

 

”En agent behöver flera plan av kompetens. Dels måste han ha kompetens rent hockeymäs-

sigt. Han måste kunna prata med mig om hur han ser på mig som hockeyspelare - vilka styr-

kor och svagheter jag har. Sen måste han också ha en juridisk kompetens när det gäller att 

skriva kontrakt. Sen tycker jag naturligtvis att det är viktigt att agenten har en god social 

kompetens, att han drivs av något, och att han ska kunna prata med mig om fler saker än just 

hockey. Han ska vara en del av mitt liv”  

 



  Cammersand och Fingal 

Ishockeyagent som yrke!  40 

”För mig var det viktigt att ha en agent som kunde ge mig vägledning och rådgivning när jag 

var yngre.”  

 

”Jag tycker han bör vara lyhörd gentemot mina behov. Att han har en förmåga att se helhets-

bilden. På så vis tror jag att han kan bilda ett karriärsupplägg. Sen anser jag att agenten bör 

ha goda kontakter med ett brett nätverk.”  

 

Att en agent har en akademisk utbildning i ryggen tycker spelare både med och utan agent är 

viktigt, och de menar att det visar på att agenten är kompetent och utbildad i det han gör. 

Dock ska det poängteras att de spelarna med agent anser att utbildning är långt ifrån det första 

de söker efter i sitt val av agent. Här går det att urskilja en tydlig skillnad mellan de spelarna 

gentemot de spelarnas som valt att inte ha agent. Spelarna utan agent har själva i viss mån 

utbildning i botten och tycker att agenterna också bör ha en relaterad utbildning till de sysslor 

som de utför för varje enskild spelare. De menar att förmågan att våga lita på en agent då 

skulle öka. Poäng görs slutligen från båda parterna att en utbildning utformad för agenterna 

skulle kunna öka yrkets legitimitet för hela branschen. 

 

”Att ha en utbildning är väl en bra grund att stå på som agent, tycker jag. Man måste ju gi-

vetvis vara kompetent när det kommer till förhandling och då kan ju en utbildning ha gjort att 

agenten har de egenskaperna. Agenten är ju trots allt den som planerar för ens framtid.”  

 

I samma skär som utbildningen, tar också cetiferingensproblematiken vid. Majoriteten av spe-

larna som intervjuades ansåg att certifieringen för att få jobba som agent är av yttersta bety-

delse. Åsikter förekommer om att ocertifierade agenter inte kan stå till svars för sitt yrke, och 

att de därför inte går att lita på fullt ut. Flera av de intervjuade spelarna går till och med så 

långt och hävdar att ocertifierade agenter svartmålar hela agentbranschen. Vidare ska det dock 

poängteras att åsikter finns om att även certifierade agenter inte följer det regelverk som upp-

rättats av SICO - och därför spelar certifieringen mindre roll. 

 

”Självklart vill man att alla ska vara certifierade.”  

 

”Egentligen, så vet jag inte hur viktigt det är med licensen. Det känns som att marknaden där 

agenterna verkar ändå är utan regler.”  
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”Jag tycker inte det är positivt för ishockeyn med olicensierade agenter. Man vill ju inte lita 

på någon som inte kan stå till svars för sitt eget yrke?”  

 

Samtliga spelare beskriver en problematik kring certifieringen likt att marknaden i viss mån i 

dagsläget målas upp som laglös. Det går att urskilja att spelarna i denna studie ser det hela 

som ett bekymmer för agentbranschens fortsatta utveckling. De menar att problematiken inte 

får hamna i överläge gentemot vikten av att vara certifierad som agent. 

 

5.2.2 …samt vikten av en god relation  

När frågor berörs kring området relation är spelarna slående överens. Vid varje enskild spela-

res första uttalande kring ämnet menar samtliga att relationen är en mycket viktig del i det 

vardagliga samarbetet mellan agent och spelare. Personkemin mellan agenten och spelaren 

tycks vara fundamental för att ett arbete ens ska vara möjligt. Spelarna benämner relationen 

med deras agent som den kanske viktigaste delen i hela samarbetet.  

 

”Det viktigaste mellan mig och min agent är att relationen fungerar, jag vill kunna ringa han 

och prata om allt.”  

 

Som spelare fokuseras mycket av samarbetet kring att ha en god kommunikation med sin 

agent. Spelarna i denna studie menar att vikten av att kunna ringa sin agent och prata om 

”allt” väger tungt för om ett samarbete ska vara långlivat. Samtalsområdena kan variera kraf-

tigt mellan spelarnas olika åldrar. Det går att finna samband i åldrarna 16-25 år kring att dessa 

förmågor vill kunna ringa och finna support och stöd hos sin agent. De spelarna menar också 

att det är viktigt att få känna utrymmet för kommunikation dagligen om det skulle behövas. 

Vidare menar de att de framförallt är i behov av återkommande rådgivning vad gäller ishock-

eyn. 

 

”Jag fick bäst kontakt med honom och kan prata om allt. Många agenter som jag träffade 

påtalade oftast om vilka spelare de hade och så, och då blev jag genast lite fundersam och 

insåg att jag själv inte var i fokus.”  
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”Jag vill även kunna ringa han som en vän och egentligen bara prata massa strunt, som en 

vän, till exempel vad jag gjort i helgen och hur allt i skolan fungerar. Relationen är jätte vik-

tig för mig och det var med denna agenten det klickade bäst.”  

”Det är viktigt för mig att jag kan lägga fullt fokus på hockeyn, så får min agent ta alla syss-

lor vid sidan. Sen är det mycket viktigt att kunna prata med allt med min agent.” 

Det går även att urskilja samband i åldrarna 26-40 år i denna studie. Dessa spelare är mer fo-

kuserade kring en kommunikation som drivs av tillgängligheten hos en agent. Kommunika-

tionen som en stödfunktion ses inte som en prioritet av dessa spelare och referera istället till 

argumentation kring tillgängligheten och gensvaren. De beskriver att agenten måste vara ly-

hörd vid varje enskilt kommunikationstillfälle och att agenten alltid bör finnas tillgänglig. De 

känner igen det yngre beteendet från egna erfarenheter, och menar att den sociala förmågan är 

viktig dygnet runt i de unga åldrarna. Poängen är att vikten av kommunikationen mellan agent 

och spelare aldrig försvinner. Däremot kan kommunikationen enligt spelarna förändras över 

tid. 

 

”Han ska lyssna på vad jag vill och att jag aldrig ska behöva jaga honom, utan han ska hela 

tiden finnas tillgänglig.” 

”När jag hade agent så hamnade jag i någon slags bubbla där det var viktigt att ha en god 

kontakt med agenten. Men nu när man på något vis lämnat bubblan så ser jag det på ett annat 

sätt. Idag skulle jag inte tycka det är speciellt nödvändigt med en god kontakt. Agenten ska 

vara lyhörd när man hörs så man på så vis kan diskutera fram ett upplägg för framtida mål-

sättningar så bra som möjligt. På det planet tror jag relationen spelar roll. Men annars så 

tror jag inte det är så viktigt att man är goda vänner och snackar som polare mest gör hela 

tiden.”  

 

I samband med att ha en god relation med sin agent finns också en önskan om att agenten ska 

ha färre klienter. Agenter med färre klienter var spelarna i denna studie tydliga med att fram-

häva som fördelaktiga om en eventuell god relation ska fungera. Spelarna menar med detta 

resonemang på att prioritet är a och o om varje enskild spelares unika relation ska kunna för-
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stås. Därför menar spelarna att det är viktigt att en agent inte ha för många klienter då det är 

fler relationer som i det fallet behöver hållas vid liv. 

 

”Jag tycker också det är viktigt att min agent har mindre klienter.  Jag är en av två backar 

som min agent har och det gör att jag hamnar i fokus, vilket är viktigt för mig.”  

 

För att summera vikten av en god relation var samtliga spelare överens, oavsett ålder, kring 

vad som vägde tyngst vid valet av deras första agent. Agentens sociala förmåga och goda 

kommunikation var den största avgörande faktorn vid valet kring om ett samarbete skulle 

upprättas. 

 

5.3 Agentens existens 
Det går att argumentera för att agenterna skulle kunna vara överflödiga med tanke på att det 

idag finns spelare som representerar sig själv, både inom ishockeyn samt fotbollen. Men vår 

studie har tagit fasta på vad såväl spelare som har och inte har agent tycker kring frågan om 

hur vida agenterna behövs överhuvudtaget inom ishockeyn. Alla spelarna i denna studie har 

en gemensam åsikt som bäddar för att agenterna ses som viktiga. De allra flesta spelarna 

sträcker sig så långt att de anser att agenterna fyller en så pass viktig funktion att de är oersät-

terliga. 

”Det gör jag absolut. För mig så hade jag aldrig klarat mig utan min agent.”  

 
”Man ser idag hur agenten fyller viktiga funktioner hos spelare. Agenterna gör så otroligt 

mycket för sina klienter i dagens ishockey.”  

 

Argumentationen för agenternas existens bygger också på den tidigare behandlade kompetens 

frågan. Spelarna inser idag att det krävs andra kompetenser än enbart ishockeyns kunnande 

för att klara av sysslorna vid sidan av rinken och på så sätt vara sin egen agent. Dessa kompe-

tenser anser spelarna att de själva ofta inte har och att agenterna därför fyller en enorm kun-

skapslucka. Spelarna menar på så vis att det är svårt att argumentera för att agenterna inte 

kommer vara ett långlivat kapitel i ishockeyns industri. 
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”Ja absolut, de bidrar ju ofta med en kompetens som idrottsmännen inte har 

och fyller ju därför en viktig funktion.”  

 

”Ja det tycker jag absolut. Ishockeyn handlar om mer än bara spelet. Jag hade 

inte klarat av alla detaljer utanför hockeyn.”  
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6 Tolkning och diskussion 

 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi presentera teori och tidigare forskning, tillsammans med vårt in-

samlade resultat. Dessa delar kommer sedan att tolkas och diskuteras och leda fram till vår 

slutsats. Rubriksättningen bygger på vårt resultat - samt teori och tidigare forsknings rubri-

ker. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6.1 Agentens bakgrund, kompetenser och utbildning 
 

6.1.1 Vilka kompetenser vill en svensk ishockeyspelare att en svensk ishockeyagent ska 
ha? 

 
 orskningen kring vad en agents faktiska uppgift är, tar ofta olika riktningar.  Harvey 

(2005) och Lock (1998) menar att agentens huvudsakliga uppgift är att förhandla, 

med allt vad det innebär för sin klient. Vår studie styrker Harvey (2005) och Locks 

(1998) resonemang kring det faktum att förhandling är en viktig del för spelarna när det 

kommer till vilka kompetenser en agent bör ha. Dock menar vår studie på att det finns vissa 

luckor i de båda forskarnas resonemang. Med detta menar vi med hjälp av vårt resultat att 

spelarna främst inte ser förhandling som agentens huvudsakliga uppgift. Spelarna i vår studie 

menar att den sociala kompetensen är agentens verkliga huvudsakliga uppgift. Med detta me-

nar spelarna att agenten alltid måste kunna fungera i sociala sammanhang, med allt vad det 

kan innebära. Förhandlingen är enligt spelarna bara en del av många, som agenterna måste 

vara kompetenta kring, medan den sociala verksamheten är ett ständigt pågående förlopp.  

 

F 
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Mason och Slack (2001) menar att agentens huvudsakliga kompetenser bör ligga i rådgivning, 

representation och förhandling. Detta argument kan liknas vid det som Harvey (2005) påstod 

vara en agents syfte. Vår studie argumenterar för Mason och Slacks (2001) forskning på det 

planet att spelarna i vår undersökning anser att rådgivning är ett av agentens primära kompe-

tensområden. Flera av spelarna kring åldern 16-25 år i vår studie beskriver rådgivningen som 

en nödvändig kompetens då de i dessa åldrar är i början av sin karriär och är därför i stort 

behov av att agenten har denna typ av kompetens.  

 

Enligt Paul D. Staudohars (2006) forskning som berör området agenter och dess kompetenser 

menar han på att agenten är en person som har fått rätten att agera i en annan persons ställe. 

Agenten har därmed tillgång till att sköta sin klients affärer. Spelarna utan agent i vår studie 

argumenterar mot Staudohars (2006) resonemang då dessa spelare inte känner tillit till att 

överlåta sina personliga affärer till någon agent. Spelarna utan agent menar att det i dagsläget 

är svårt att veta om agenterna klarar av de sysslorna som de erbjuder. Detta resonemang grun-

dar sig i att det i dagsläget inte finns en given utbildning för agenterna. Staudohars (2006) 

forskning styrks av den grupp av spelare i denna undersökning som valt att arbeta med agent 

på det viset att man överlåtit sina sysslor utanför rinken till agenten.  

 

Puscoci och Dragnea (2011) har undersökt agentens kompetenser. Undersökningens utgångs-

punkter ligger i marknadsföring, ekonomisk rådgivning och förhandlngskraft. Slutsatsen av 

deras forskning kommer dock fram till att det framförallt handlar om att agenten främst bör 

lyssna på vad sin klient vill ha, utan förbestämda agendor, reflekterade i tidigare klientsitua-

tioner. Agentens kvalitet beror på agentens agerande speglat i klientens önskemål. Poängen 

ligger i att jobba för klientens intressen, och inte sina egna.  Vår studies resultat går helt i linje 

med Puscoci och Dragneas (2011) resonemang kring att agenten bör lyssna på sin klients 

önskemål. Framförallt visar vår studie att spelarna i åldrarna 26-41 år baserar sin kravbild 

kring agenten på agentens tillgänglighet samt lyhördhet. Med detta menar spelarna att agenten 

alltid ska vara noggrann i att lyssna på vad spelarna har att säga och sedan följa det spåret. 

Dessa anser vi styrker Puscoci och Dragneas (2011) resonemang. De yngre spelarna menar 

däremot att de är mer öppna för att lyssna till agenten och i viss mån följa den väg som agen-
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ten rekommenderar. Det bottnar i Mason och Slacks (2001) forskning kring rådgivningen 

agenten bör bistå med.  

 

Harvey (2005) och Willenbacher (2004) är inne på ett liknande spår som det Puscoci och 

Dragnea (2011) pratar om kring att agenten enbart bör jobba för sin klients intressen. Harvey 

(2005) och Willenbacher (2004) menar att det idag finns en risk att agenten inte arbetar mot 

sin klients önskemål, utan istället använder klienten som ett verktyg för att nå ökad framgång. 

Harvey (2005) menar därför att spelarna bör känna en rädsla för den utveckling branschen 

gått emot. En nyckel till att lösa denna problematik menar Harvey (2005) är att spelarna själva 

bör bli mer involverade i de beslut som agenterna är avsedda att ta. Med detta resonemang 

menar författaren att spelarna själv inte enbart ska fokusera på sin idrott, utan också skaffa sig 

egna kunskaper som rör deras liv utanför rinken. Vår studie visar påtagligt att den problema-

tik som Willenbacher (2004) och framförallt Harvey (2005) pratar om går att känna igen i hur 

våra respondenter tänker kring frågan i hur involverad man vill vara i agentens jobb. Spelarna 

i denna undersökning är rörande överens om att de enbart vill koncentrera sig på ishockeyn, 

och låta agenten hantera de andra sysslorna.  Utifrån forskningen och respondenternas svar 

går det att urskilja att spelarna i denna undersökning bör känna av det orosmoln som tonat 

upp sig över branschen och på så vis se över möjligheterna att skaffa sig kunskaper som rör 

agentens yrke. 

 

Lipscomb och Titlebaum (2001) påvisar genom sin forskning att agenterna till stor del har 

varierande bakgrund. Den allra vanligaste förekommande bakgrunden bygger på juridisk ut-

bildning med advokatyrket i bagaget. Författarna menar att denna bakgrund skulle bidra med 

kompetenser som hälften av marknaden av agenter i USA inte har. Vår studie bekräftar inte 

advokaterna eller den juridiska utbildningen som en fördelaktig kompetens. Spelarna i vår 

studie vidrör enbart Lipscomb och Titlebaums (2001) resonemang när de beskriver att en god 

kompetens i avtalsskrivning är nödvändigt för agenten. Detta skulle kunna härleda oss till att 

en juridisk utbildning vore nödvändig för agenten, även i Sverige. 
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6.2 Relationer 
Enligt vår studie trycker flertalet av spelarna på att relationen mellan spelare och agent är a 

och o. Förvisso förändras relationen över tid men sammantaget urvattnas aldrig vikten av att 

ha en god relation. Forskningen som vi har synat argumenterar ytterst lite om att en god rela-

tion borde vara relevant mellan spelare och agent. Enbart Mason och Slack (2001) kommente-

rar att spelarna idag tycks vilja arbeta tätare ihop med sin agent. Detta menar författarna i för-

längningen leder till en närmare relation mellan båda partner. Samma författare menar vidare 

att detta kan liknas vid att spelarna väljer smartare agenter, vilket i sin tur mynnar ut i att spe-

larna uppskattar en agent med fler kompetenser än enbart förhandling. 

 

Vår studie pekar på att alla spelarna tycker relationen är betydligt viktigare än vad forskning-

en visar. Som vi tidigare presenterat ansåg flertalet spelare i undersökningen vi genomfört att 

relationen står i första rummet vid val av agent.  

 

 

6.3 Yrket som profession 

6.3.1. Vad gör att spelarna skaffar agent eller väljer att inte göra det? 

 
Mason och Slack (2001) menar att agentbranschen som vuxit fram inom ishockeyn gjort det 

genom professionalismens öga. De båda författarna menar att spelarna inom ishockeyn varken 

har tid, erfarenhet eller kunskap för att hantera bisysslor som bland annat rör spelarnas finan-

siella planering. Detta bidrar således till att ett yrke som agent blir möjligt. Någon måste han-

tera spelarnas sysslor utanför ishockeyn. Peterson (1993) ser också idrotten genom professio-

nalismens öga och beskriver professioner likt ett kall, ett yrke. Likväl som brandmän och lä-

kare kräver sin kompetens kräver även områden inom idrotten sina typer av professioner. För-

fattaren beskriver att yrket formas av kompetenser och kunskaper som kan relateras till yrkets 

utförande. Peterson (1993) tar fasta på ytterligare en viktigt poäng kring professionalismen då 

han menar att proffesioner inom idrotten ofta enbart riktas mot utövarna. Peterson (1993) me-

nar att det är viktigt att förstå att professionerna idag rör sig på fler plan än inom idrotten. 

Spelarna med agent i vår studie bekräftar Peterson (1993) samt Mason och Slack (2001) ge-

nom att påpeka att man som spelare idag inte hade klarat sig utan en agent tack vare att agen-
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ten besitter så pass mycket expertkunskap som spelarna själva inte har.  Det som talar emot 

det Peterson (1993) och Mason och Slack (2001) säger är det resonemang som spelarna utan 

agent för. Den här gruppen av spelare anser att de inte riktigt kan lita på agentens kompeten-

ser då de argumenterar för att agenterna saknar den kunskap som enligt spelarna krävs för att 

sköta de sysslor som bland annat rör spelarnas privata ekonomi.  

 

Fahlström (2001) och Stark (2010) menar att ishockeyn har gått från amatörism till en mer 

professionell idrott där yrken har vuxit fram i takt med profesionaliseringsprocessens gång. 

Agenterna kan tolkas vara ett av flera yrken som skapats tack vare att idrotten blivit mer pro-

fessionell.  Spelarna med agent i vår studie påtalar tydligt att deras agenter fungerar som en 

naturlig del av vardagen och ses även likt en person som kan ta spelarna längre i deras karriär. 

Via denna situation överlåter även här spelarna agenterna till att sköta spelarens situationer 

vid sidan av isen. Sund (2004) menar vidare att yrkesgruppen som färgats av professionalise-

ringsprocessen även bör ha en treårig utbildning i ryggen. Detta resonemang styrker dock inte 

spelarna med agent i vår studie då de menar att en utbildning kan vara en bra grund att stå på 

som agent men inte ett måste för att få verka som agent. De spelarna i vår undersökning som 

valt att arbetat utan agent menar att en specifik utbildning borde vara ett krav för varje agent. 

Dessa spelare menar på att det idag inte går att säkerhetsställa den expertis som agenterna 

sägs ha utan en sådan utbildning att referera till som agent. Spelarna tycks här vara inne på att 

det utan utbildning är svårt att skilja den dagliga amatören från den expert agenten utger sig 

för att vara i takt med professionalismen. Att skilja på den dagliga amatören från experten är 

en av proffesionernas grundstenar enligt Peterson (1993).  Sammantaget via spelarnas reflek-

tioner om utbildning tycks professionalismens intåg över agenten som yrke blekna en aning. 

Utefter forskningen och vad spelarna säger kan man genom detta konstatera att agenterna 

möjligen inte är fullständigt professionaliserade. Det kan också argumenteras för att alla delar 

hos en agent inte nödvändigtvis behöver följa vad Sund (2004) vill påvisa via sin forskning 

om professionaliseringens samband med utbildning. Fahlström (2001) påvisar bland annat att 

alla led inom idrotten inte behöver vara professionaliserade för att idrotten i stort ska uppfat-

tas som professionell.  

 

Finns det då en oro med att branschen tagit sin professionella utveckling? Willenbacher 

(2004) och Fenech (2003) menar att marknaden idag blommat ut så pass mycket att det finns 

för många agenter som vill försörja sig på yrket. De båda författarna menar att det idag går 
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flera spelare på en och samma agent och att flera agenter står helt utan klienter. Willenbacher 

(2004) sträcker sig så långt att han menar att branschen lider etiskt av att det finns ett överflöd 

av agenter. Överflödet menar Willenbacher (2004) skapar en hets kring att knyta till sig så 

många spelare som möjligt vilket i sin tur leder till att många agenter blir helt utan klienter. 

Vår studie visar att de respondenter vi intervjuat ser denna forskning som ett hot emot känslan 

att vara prioriterad hos agenten. Flera av spelarna i vår studie menar att det är viktigt att få 

känna känslan av att vara prioriterad och ser helst att deras agent har färre antal klienter. De 

menar på att vikten av att en agent har många klienter snarare är en nackdel då detta enligt 

spelarna kan leda till att man har mindre egen tid med agenten. 

 

Den oro som Willenbacher (2004) tillsammans med Fenech (2003) beskriver är alltså bekräf-

tad genom vår studie. Att agentyrket vuxit fram som ett yrke att verka inom hos idrotten är 

också påtalande då så många som 800 av 1200 licensierande agenter idag inte har en enda 

klient att arbeta med i Nordamerika. 
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7 Slutsats 

___________________________________________________________________________ 

I slutsatsen kommer vi presentera vad tolkning och diskussionen kommit fram till. Kapitlet 

kommer svara på de frågeställningar som studien utgått ifrån. Via detta kapitel kommer stu-

dien gå i mål. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

7.1 Vilka kompetenser vill en svensk ishockeyspelare att en svensk 

ishockeyagent ska ha? 
 

edan listas de kompetenser som svenska ishockeyspelare anser att en svensk is-

hockeyagent ska ha. Ordningsföljden av kompetenserna som listas utgör ingen 

rankning för spelarna. 

 

Spelare med och utan agent: 

 

• Anser att agenten måste ha förmågan att kunna ha en god relation med sina spelare. 

• Anser att agenten ska ha en god förhandlingsförmåga. 

• Anser att agenten ska vara lyhörd gentemot klientens behov.  

• Anser att agenten ska kunna ge sina klienter rådgivning genom hela deras karriärer. 

• Anser att en agent ska ha en god social kompetens och kunna fungera i sociala sam-

manhang. 

• Anser att agenten ska vara certifierad. 

 

Spelare utan agent 

• Anser att agenten ska ha en utbildning riktad mot agentyrket. 

 

N 
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7.2 Vad gör att spelarna skaffar agent eller väljer att inte göra det? 
 

Nedan listas varför spelare med - respektive utan agent väljer att skaffa agent eller väljer att 

inte göra det. Ingen rangordning förekommer. 

 

Spelare med agent: 

 

• Anser att agenten har en expertkunskap som de själva saknar. 

• Anser att de varken har tid eller kompetens att jobba med agentens sysslor.  

• Anser att de inte har den erfarenhet som krävs för att arbeta som sin egen agent. 

 

Spelare utan agent: 

• Litar inte på att agenten kan göra ett bra jobb. Det grundar sig i att spelarna anser att 

agenten omöjligt kan känna till spelarens kompetenser lika bra som de känner till sig 

själva. 

• Anser att agenterna inte har en specifik utbildning för just agentyrket. 

• Anser att de själva är mer kompetent än agenten. Det grundar sig i att de själva har en 

akademisk utbildning i botten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Cammersand och Fingal 

Ishockeyagent som yrke!  53 

8 Egna tankar 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att diskutera övriga intressanta tankar kring undersökningens ämne. 

Diskussionen kommer bland annat att handla om den erfarenhet spelarna kan gå miste om 

under sin karriär och vad undersökningens slutsats skulle kunna leda till i förlängningen.  

___________________________________________________________________________ 

 

Erfarenhet 

 orskningen vi har synat menar att spelarna inte har den kunskap som agenterna har. 

Agenten besitter en expertkunskap som spelarna idag saknar. Via detta resonemang 

menar forskningen att agenten är ovärderlig för spelarna när det gäller att hantera de 

sysslor som hamnat utanför rinken. Vi menar att man behöver se upp för vad forskningen har 

att säga om agentens betydelse för spelarna. Studien bevisar tydligt att agenten i de flesta fall 

har en kunskap spelarna själva inte har. Men, därav anser vi inte att spelarna bör lämna över 

alla beslut som ska tas utanför rinken till agenten. Vi anser att spelarna borde bli mer involve-

rade i saker som inte enbart rör deras ishockey. Risken finns att man kan gå miste om mycket 

erfarenhet under sin karriär genom att låta agenten sköta det liv som senare kommer bli en 

vardag för spelaren när karriären på isen är över. När detta sker kommer spelaren i de flesta 

fall förmodligen inte ha en agent vid sin sida som hanterar spelarens olika situationer. Därför 

tror vi att en tätare kontakt mellan agent och spelare är viktig. Vi anser att spelarna i denna 

studie skapar ett orosmoln för sig själva när de beskriver att de inte vill ha med agentens jobb 

att göra. Faktum är det att agenten enbart är en kuliss för vad som väntar spelarna efter deras 

aktiva karriär. 

 

Att på så vis inte aktivt dra undan denna ridå som agenterna jobbar bakom kan i förlängning-

en leda till att de svårigheter som spelarna ställs inför efter sin aktiva karriär kan bli svåra att 

parera då man nästan helt kan sakna erfarenhet för livet bakom kulissen.  

 

 

F 
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Utbildning 

En annan intressant synpunkt som vi vill belysa är skillnaden på utbildning mellan länder som 

Sverige och USA. Ishockeyn i Sverige har idag blivit så pass professionaliserad att unga is-

hockeyspelare redan i tidig ålder börjar sin elitsatsning för att nå sina drömmar. I vissa fall 

kan detta också leda till att spelarna hoppar av skolan för att enbart satsa på sin ishockey. Ett 

beslut som enligt oss längre fram i livet kan bli ödesdigert. Många av dagens ishockeyspelare 

lever under sin karriär i en bubbla då allt kretsar kring ishockeyn. Vissa når sina drömmar och 

får i och med detta ett eget kapital och den ekonomi som gör att de kan leva på det resten av 

livet. Men för de andra, som liksom vanligt folk blir tvungna att börja jobba efter sin aktiva 

karriär kan resan gå mot en oviss framtid.  

 

Nordamerika och USA har idag ett annat system än Sverige då ishockeyspelare måste studera 

på college eller universitet, innan de slutligen kan få spela ishockey på professionell nivå. 

Detta är ett system som gör att spelarna oavsett om de tjänat så mycket pengar att de kan leva 

på det resten av sitt liv eller inte, säkrat upp sin framtid med en utbildning. 

 

Vi tror därför på dessa grunder att agenterna får ett stort inflytande hos svenska spelare. Oav-

sett om agenterna har stor påverkan under spelarnas karriärer i USA och Nordamerika anser 

vi ändå att spelarna trots det i alla fall skaffat sig kunskap som kan vägleda de i övriga livet 

när agenten inte längre finns vid spelarens sida.  

 

Det stora inflytande agenten har hos svenska spelare kan dock anses vara en något snårig 

djungel att verka inom för spelarna, i takt med det svenska utbildningssystemet. I och med att 

spelarna möjligen enbart gör klart vissa typer av studier som elitsatsningen i Sverige ”tillåter” 

får också agenterna ett större utrymme att briljera med deras kunskaper. Vi tror att ett nyttiga-

re klimat hade spridits om Sverige likt USA haft ett skolsystem där utbildningen frambringas 

som något avgörande för hur idrottskarriären ska formas. En karriär som återigen måste påpe-

kas kommer ta slut en dag. Den dagen spelaren står utan agent hoppas vi att spelarna inte bli-

vit instutitionskadade. Med instutionsskadad menar vi att spelarna riskerar att leva likt i en 

bubbla där världen cirkulerat kring enbart ishockeyn. En värld där spelarna inte har en utbild-

ning som löpt i takt med karriären, eller där erfarenheter om att ta hand om personliga ting 

aldrig prioriterats av huvudpersonen i fråga, spelaren. 
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Förlängningen av denna studie 

I förlängningen av denna studie hoppas vi att vårt resultat kan leda till vidare forskning på 

området kring vilka kompetenser spelare vill att agenten bör ha. Resultatet av studien har kas-

tat ljus över kunskap som inte tidigare forskats på kring ishockeyn och agenterna. Resultatet 

av studien anser vi kan leda till en större kvantitativ undersökning då det med hjälp av vår 

studie finns en slutsats kring vilka kompetenser som behövs. Frågeställningar som vi besvarat 

skulle i förlängningen kunna ligga till grund för den typen av undersökning. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 1 

För spelare som har/haft agent. 

 

Bakgrund 

1. När började du spela ishockey? 

2. Har någon i din närhet (föräldrar, syskon, släkt) hållit på med ishockey? 

3. Vad fick dig att satsa på ishockeyn? 

4. Vad är/var din målsättning med ditt ishockeyspelande? Har den förändrats över tid? 

5. Har du i dagsläget agent? 

6. Har du haft agent? 

7. Varför har/hade du agent? 

8. Hur kom du först i kontakt med din agent? 

9. Har du blivit kontaktad av flera olika agenter? 

 

Kompetenser 

10. Vilka kompetenser vill du att en agent bör ha? 

11. Vad är/var viktigast i relationen mellan dig och din agent? 

12.  Hur valde du vem som skulle företräda dig? 

13.  Vad fick dig att bestämma dig för just din agent? 

14.  Ser/såg du agenterna som en viktig del av din karriär? 

15.  Har/hade du särskilda önskemål från din agent? 

16.  Har du någon gång bytt agent? 

Om så, varför? Varför inte? 

17.  Vad gör/gjorde din agent för dig som du inte valt/valde att göra på egen hand? 

18. Anser du att alla agenter borde ha en akademisk utbildning?  

            Om ja, vilken typ av utbildning? Om nej, motivera. 

 

Agent som yrke 

19.  Vad anser du om att olicensierade agenter finns på marknaden? 

20.  Anser du att agenter behövs överhuvudtaget? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 2 

För spelare utan agent 

 

Bakgrund 

1. När började du spela ishockey? 

2. Har någon i din närhet (föräldrar, syskon, släkt) hållit på med ishockey? 

3. Vad fick dig att satsa på ishockeyn? 

4. Vad är/var din målsättning med ditt ishockeyspelande? Har den förändrats över tid? 

5. Har du i dagsläget agent? 

6. Hur kommer det sig att valt att inte ha agent? 

7. Har du någon gång blivit kontaktad av någon agent? 

8. Har du någon gång haft en agent? 

Om ja, hur kommer det sig att du inte har agent längre? 

 

Kompetenser 

9.  Vilka kompetenser anser du att en agent bör ha? 

10.  Vad är det du gör på egen hand som du inte valt att låta en agent göra för dig? 

11.  Vilka kompetenser krävs för att vara sin egen agent? 

12.  Anser du att det är tufft att bli bedömd av någon (sportchef) när det kommer till löne-

förhandling? 

13. Anser du att alla agenter borde ha en akademisk utbildning?  

 Om ja, vilken typ av utbildning? Om nej, motivera. 

 

Agent som yrke 

14.  Vad anser du om att olicensierade agenter finns på marknaden? 

14.  Anser du att agenter behövs överhuvudtaget? 
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