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Förord 
Ett stort tack till samtliga agenter, spelare och andra informanter som ställt upp på intervjuer och 

delat med sig av sina erfarenheter och tankar. Vidare vill vi tacka vår handledare Konstantin 

Lampou och våra opponenter som lämnat konstruktiv kritik, vilket har hjälpt oss under arbetets 

gång. 
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Sammandrag 
I takt med tilltagande kommersialisering av tävlingsidrott har sponsorintäkter ökat markant. 

Inom idrotten tennis är det vanligt att tennisproffs tar hjälp av en sportagent så att de själva inte 
behöver handskas med de ekonomiska aspekterna. Det finns dock en risk att agentens 

tillvägagångssätt för att få sponsorintäkter, genom till exempel marknadsföring och 

associationer, tränger ut spelarens inre motivation. Sportagentens inverkan på tennisspelarens 

motivation är minst lika viktig som andra aktörers inflytande inom proffstouren, till exempel 

tränaren. Syftet med uppsatsen är att göra en jämförande studie kring hur tennisspelares 

motivation uppfattas av sportagenter respektive tennisspelarna själva. Genom att intervjua fyra 

sportagenter och fyra tennisspelare kunde likheter och skillnader studeras. Resultatet visar att det 

finns skillnader mellan sportagenternas och tennisspelarnas uppfattningar kring motivation. En 

förbättrad kommunikation mellan dessa två aktörer skulle gynna relationen och eliminera eller 

minska dessa skillnader, vilket i sin tur skulle kunna höja motivationen hos professionella 

tennisspelare. 

Nyckelord: Inre motivation, yttre motivation, motivationsutträngningsteori, tennisproffs, 

sportagenter, uppfattningar. 
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1. Inledning 
Abraham Maslow beskriver motivation som en behovshierarki, som innebär att vi måste 

tillfredsställa våra basala behov som till exempel att äta och sova, för att söka och kunna nå nästa 

motivationsbehov i den hierarkiska flerstegsmodellen (Broberg et al., 2004, sid. 109). Oftast är 

motivation beroende av interaktioner mellan personlighetsdrag, samt egna och andras 

förväntningar. De flesta människor har olika grader av motivation för olika uppgifter, varför 

motivation oftast bedöms i relation till något annat (Broberg et al., 2004, sid. 109). 

  
Ur ett annat perspektiv kan det konstateras att tillfredsställelsen kan påverkas från annat håll, 

nämligen att någon annan påverkar en människas motivation till att nå goda resultat. Då är det 

viktigt att ta hänsyn till att alla motiveras av olika saker. Att motivera en annan individ kan göras 

på olika sätt till exempel genom att sätta upp mål. Strävan efter att nå ett mål är viktig för att en 

individ ska känna att det är roligt och utmanande att utvecklas. Vissa människor kommer att ha 

som mål att känna glädje och tillfredsställelse av en uppgift, medan andra kommer att sträva mot 

resultatorienterade mål. Då blir det viktigt att förstå att individer som drivs av en inre motivation 

kanske inte kommer att fungera i en organisation med ett motivationsklimat som är 

resultatinriktat. (Broberg et al., 2004, sid. 111) 

  
Motivation hos idrottare är en viktig faktor för att de ska nå idrottsliga framgångar. Det finns 

tidigare studier som gör gällande att motivation är en viktig faktor för att en elitidrottare ska 

prestera bättre på träning och tävling. Exempelvis skriver Taylor (2009) att motivation är den 

enda faktorn en person kan kontrollera som leder till idrottsliga prestationer. De andra faktorerna 

som påverkar prestationen är till exempel fysiska, tekniska och taktiska aspekter hos en 

elitidrottare. Dessutom spelar tävlingsmiljön som väder och publik roll när det gäller prestation, 

men är svårare att kontrollera än motivation. (Taylor, 2009) 

  
Inom elitidrott finns ett flertal aktörer som påverkar en idrottares prestation och motivation. 

Dessa aktörer är idrottaren själv, agenten, sponsorer, tränare, familj och vänner (Engström, 

2014). Av dessa aktörer kommer denna uppsats att fokusera på sportagentens påverkan på 

idrottarens motivation. Detta är ett relativt nytt men intressant område som det ännu inte skrivits 

så mycket om. För att avgränsa studien till en specifik individuell idrott har vi valt tennis. 
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Anledningen till att idrotten tennis är intressant för studien är att kostnaderna för att ägna sig åt 

denna idrott på professionell nivå är tillräckligt höga för att det ska krävas hjälp från sponsorer 

och agenter. 

    

Under de senaste åren har relationen mellan agent och spelare lyfts fram och diskuterats i media 

(Wilson et al., 2008). Agenten spelar en viktig roll när det gäller att sköta de ekonomiska och 

praktiska delarna, så att spelaren ska få de resurser som krävs för att spela på proffstouren och 

enbart kunna fokusera på sin idrott. Samtidigt får sportagenten en andel av intäkterna när 

spelaren presterar på tennisplanen eller genom sponsring. Därför är sportagenten och 

tennisproffset1 beroende av varandra (Hums et al., 1999). 

  

1.1 Problemområde 
Agenter jobbar med att förse spelare med sponsorer och möjligheter till prispengar, som är 

exempel på yttre motivationsfaktorer. Ett problem som kan uppstå i relationen mellan agent och 

spelare är om agenten arbetar på ett sätt som inte är anpassat för den specifika individen. Detta 

kan leda till minskad motivation hos spelaren. Den yttre motivationen kan då tränga ut den inre 

motivationen, exempelvis glädjen (Frey & Jegen, 2001). Detta kommer enligt 

motivationsutträngningsteorin att leda till att spelaren presterar sämre.  

  
För att en tennisspelare ska nå framgång krävs det att denne finner motivation för sin idrott. När 

spelare har sin idrott som yrke blir det ännu viktigare att ständigt leverera goda resultat och för 

att möjliggöra detta krävs i många fall hjälp från agenter. Agentens yrkesroll är att representera 

spelarens intressen, men sätten att göra detta på kan skilja sig från en agent till en annan (Swayne 

& Dodds, 2011). 

  

1.2 Frågeställning 
Vilka skillnader respektive likheter finns mellan sportagenters respektive tennisproffs 

uppfattningar om hur ett tennisproffs motiveras? 

 

 
                                                
1 Tennisproffs är en professionell tennisspelare. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att göra en jämförelse av hur svenska tennisproffs respektive agenter 

uppfattar motivation hos tennisproffs. Jämförelsen redogör för hur dessa uppfattningar stämmer 

överens respektive skiljer sig åt mellan två aktörer inom professionell tennis.                                         

   

2. Tidigare forskning 
Sport management2 är ännu inte väletablerat i Sverige och det har inte skrivits mycket inom 

ämnesområdet, framförallt är sportagentens roll inom sport management obehandlad. Den 

svenska forskaren H. E. Olson skriver i sin studie Sports Management i Europa och USA att det 

enbart finns 4-5 forskare i hela landet som visar intresse för forskning inom ämnet (Olson et al., 

2002, sid. 8). I USA däremot är sport management ett etablerat ämnesområde, där sportagentens 

roll har behandlats ordentligt. Detta kan bero på att det erbjuds många akademiska program inom 

ämnesområdet som uppmuntrar till forskning (Olson et al., 2002, sid. 72). Inom forskningen 

förekommer luckor i kunskapen om agenternas effekt på sina spelare. Däremot finns det mycket 

att läsa om de etiska frågorna inom sport management (Hums et al., 1999). 

  

2.1 Sportagentens roll 
Eftersom forskningen om hur sportagenter motiverar spelare är mycket begränsad, har vi inom 

vår forskning lagt fokus på sportagentens yrkesroll. 

 

Agentens roll kan placeras inom yrkeskategorin sport management. Det finns inget krav på att 

sportagenter ska ha någon utbildning på akademisk nivå, däremot måste de vara certifierade 

agenter för att påbörja yrket (Staudohar, 2006). Vanligtvis har de utbildats inom ekonomi, juridik 

eller sport management. Trots att sportagenten spelar en stor roll i en spelares karriär har denne 

inte uppmärksammats på samma sätt som andra aktörer involverade i spelarens utveckling, så 

som tränaren. Sportagentens jobb är att representera spelaren. Agenten utgår från spelarens 

intressen när det gäller sponsoravtal, kontrakt och uppbackningsavtal. Agentens lön beror på 

vilken idrott och spelare som representeras. Vanligtvis är lönen baserad på en procentandel, ca 3-

15 procent av spelarens intäkter. (Hums et al., 1999. sid. 7)  
                                                
2Sport  management  är  det  svenska  ordet/namnet  för  ”sports  management”  på  engelska,  därför  kommer  det  svenska  ordet  användas  genomgående 

i texten förutom på de platser där namn på böcker eller skrifter återges på engelska. 
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Sportagentens roll inom idrottsvärlden accepterades formellt när agenten CC Plyth skrev ett 

kontrakt med den amerikanska fotbollsstjärnan Red Grange år 1925 (Swayne & Dodds, 2011). 

Agenter har rättsliga förpliktelser att representera sina klienter, i detta fall spelarna, och förvalta 

klienternas ekonomiska medel, även om klienterna inte skulle leverera några resultat under 

kontraktets löptid (Swayne & Dodds, 2011). Ett problem som har uppstått med agenternas 

inträde på idrottsmarknaden är att deras agerande inte alltid varit så etiskt. I några fall har de 

stulit klienter från andra agenter, tilldelats illegala finansiella utdelningar inom NCAA (National 

Collegiate Athletic Association) eller givit allmosor till studerande atleter (Swayne & Dodds, 

2011). 

  

3. Teoretisk referensram 
Studien kommer att använda tre motivationsbegrepp som ska fungera som verktyg för att 

analysera de resultat som studien kommer fram till. Kapitlet kommer att börja med att presentera 

motivationsteorin Self Determination Theory (SDT), som bygger på inre och yttre motivation 

och som introducerats av Ryan och Deci (2000). Därefter kommer Frey och Jegens (2001) 

motivationsutträngningsteori att presenteras. Slutligen görs en sammanfattning av teorierna där 

vi förklarar hur dessa kopplas till uppsatsens frågeställning och resultat. 

  

3.1 Inre motivation 
Enligt Self Determination Theory grundar sig inre motivation på en individs inre vilja att utföra 

en handling. Denna vilja uppstår på grund av att personen i fråga tycker att det är roligt  eller 

upplever uppgiften som utmanande på ett positivt sätt. För att en handling ska drivas av inre 

motivation krävs oftast att det inte förekommer påverkan av externa faktorer, såsom 

påtryckningar eller belöningar. Anledningen till att sådana faktorer i vissa fall ändå inte behöver 

påverka individen är att det ligger i människans natur att vara nyfiken och ifrågasättande, vilket 

kan leda till ökad kunskap och förmåga att utföra mer avancerade handlingar. (Ryan & Deci, 

2000, sid. 55) 

  
Vidare menar Ryan och Deci (2000) att personer som drivs av inre motivation tenderar att vara 

mer kreativa och ha en mer kvalitativ inlärning än de som saknar detta samband till uppgiften. 
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Alla människor har dock inte inre motivation för samma handling, och därför blir det mer 

naturligt för vissa personer att välja en uppgift, medan andra drivs till att göra något annat. (Ryan 

& Deci, 2000, sid. 55-56) Utöver att uppgiften i sig behöver locka fram ett inre intresse från 

personen i fråga menar Ryan och Deci att sociala faktorer och arbetsmiljön har betydelse för att 

inre motivation ska uppstå (2000, sid. 58). 

 

Vid tidigare experimentella undersökningar inom beteendevetenskap har graden av inre 

motivation kallats för en mätning i att göra något frivilligt, vilket kan liknas vid förklaringen om 

att inre motivation sker utan påverkan av externa påtryckningar eller belöningar (Ryan & Deci, 

2000, sid 57).  

  

3.2 Yttre motivation 
Till skillnad från inre motivation uppstår yttre motivation när påtryckningar eller belöningar 

påverkar beslutet att utföra en handling eller inte. En person som känner yttre motivation 

tillfredsställs av att nå ett uppsatt mål. Att uppnå det uppsatta målet leder i regel till någon typ av 

belöning. På så sätt blir det belöningen och inte den egentliga uppgiften som är den pådrivande 

faktorn. (Nilsson, 2013, sid. 11) 

  

Ryan och Deci (2000) skiljer inre motivation från yttre motivation i den bemärkelse att en person 

som utför en handling i syfte att uppnå ett specifikt utfall gör detta av yttre motivation. 

Författarna menar vidare att yttre motivation kan uttryckas i olika grader. Förutom att yttre 

motivation kan bero på att en handling kommer att leda till en belöning, så kan yttre motivation 

även kopplas ihop med en rädsla för vad som ska hända om en viss handling eller uppgift inte 

genomförs. Exempelvis kan två studenter med samma skoluppgift och förutsättningar trots detta 

ha olika inställningar till uppgiften. Den ena studenten kan till exempel känna stor press 

hemifrån att klara uppgiften, och därmed känna rädsla för att misslyckas med att göra föräldrarna 

stolta, vilket kan liknas vid en typ av yttre motivation. Ifall den andra studenten har 

utgångpunken att uppgiften har stort värde för att den kommer att vara till användning i 

studentens framtida yrke, drivs denne också av yttre motivation, men av ett annat slag. Den andra 

studenten känner inte nödvändigtvis någon press från omgivningen, som den förstnämnda gör, 

utan drivs av att uppnå en framtida förmån för sig själv. (Ryan & Deci, 2000, sid. 60) 
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Figur 1 (Vår bearbetning av Ryans och Decis (2000) Self Determination Theory). 

 

I figuren ovan visas hur inre och yttre motivation skiljs från varandra, dels genom vad 

motivationen grundar sig i, dels hur respektive typ av motivation uttrycks. Exemplet med 

studenterna som ställs inför samma skoluppgift visar att personen som stimulerades av uppgiften 

och såg en framtida karriär som anledning till att utföra den strävade efter en belöning. Studenten 

som kände press från föräldrarna att lyckas med uppgiften uttryckte däremot sin motivation 

genom rädsla för att misslyckas. 

  

3.3 Motivationsutträngningsteorin 
Motivationsutträngningsteorin utgår enligt Frey och Jegen (2001) från att en individs yttre- och 

inre motivation påverkas av varandra. Vid yttre motivationsfaktorer, såsom ekonomiska 

belöningar eller bestraffningar trängs ibland de från början existerande inre 

motivationsfaktorerna för arbetet ut och kan därmed påverka individens motivation negativt. 

(Frey & Jegen, 2001, sid. 591) 
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Figur 2 (Vår bearbetning av Frey och Jegens (2001) Motivationsutträngingsteori). 

  

Författarna förklarar att inre och yttre motivation i de extremaste förekomsterna kan liknas vid 

två motpoler och skalan däremellan kan bestå av en kombination av de olika 

motivationsfaktorerna. Motivationsutträngningen kan därmed fungera som en drivkraft i olika 

riktningar beroende på vilka motivationsfaktorer som påverkar eller tränger ut andra. (Frey & 

Jegen, 2001, sid. 594-595) I figur 2 ovan visas de olika riktningar som drivkrafterna kan ha. 

Motivationsutträngning A innebär att någon yttre motivationsfaktor försvinner, exempelvis att ett 

tidigare existerande betyg kopplat till en uppgift försvinner. Det kan dock försvinna en yttre 

motivationsfaktor, men finnas kvar flera andra, vilket gör att personen i fråga fortfarande 

påverkas av yttre motivation, men till en lägre grad.  

 

Drivkraften som kallas Motivationsutträngning B i figur 2 innebär att en yttre motivationsfaktor, 

exempelvis ett straff vid misslyckande, kopplas till uppgiften. Eftersom denna motivationsfaktor 

inte tidigare förekommit kommer den att helt eller delvis tränga ut en inre motivationsfaktor. 

Detta gör att personen i fråga kan påverkas av både inre och yttre motivation, men kommer att 

vara påverkad av yttre motivation till en högre grad än innan straffet infördes. 
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Dessa drivkrafter kan delas upp utifrån två olika utgångspunkter. Den ena utgångspunkten är när 

förutsättningar för uppgiften förändras. Den andra utgångspunkten handlar om förändringar av 

uppgiften eller utövarens självuppfattning. (Frey & Jegen, 2001, sid. 592)          

 

3.4. Sammanfattning teori 
Sammanfattningsvis har vi använt oss av två teorimodeller som båda pekar på att en enskild 

individ kan påverkas positivt eller negativt av en uppgift beroende på vad det bakomliggande 

syftet är, alternativt vilka krav eller förmåner som uppdraget medför. Self Determination Theory 

bygger på att inre motivation är positivt och yttre motivation i regel är negativt för individen. 

Teorin presenterar vidare att inre motivation kan förekomma från början och påverkas negativt 

av yttre motivationsfaktorer, men inte tvärtom. Motivationsutträngningsteorin däremot pekar på 

att inte bara yttre motivation kan tränga ut inre, utan även att inre motivation kan ta över negativa 

yttre motivationsfaktorer. 

                                                                                                                                                       

4. Metod 
Uppsatsen består av en kvalitativ empirisk del, där vi samlat data från av semi-strukturerade 

intervjuer med agenter och spelare inom svensk tennis. Vi har intervjuat totalt fyra sportagenter. 

Agenterna är anställda på världsomspännande företag som IMG, och Octagon, Good to Great 

eller är egenföretagare. De fyra tennisspelare som vi har intervjuat är eller har varit proffs, är i 

olika åldrar och har kommit olika långt i sina tenniskarriärer. Detta gör att vi får en relativt bred 

representation av spelarnas tankar kring motivation.                                                                                                                                                                                                                

                                                                                      

4.1 Tillvägagångssätt och urval  
De flesta av informanterna kontaktades några månader före intervjun, eftersom de sportagenter 

och tennisspelare som vi valde att intervjua är så pass etablerade att de ofta befinner sig 

utomlands på tävlingar. Det finns ett begränsat antal svenska agenter. Därför var det av stor vikt 

att kontakta agenterna så tidigt som möjligt för att sedan ha möjlighet att välja de agenter som 

bäst passar vår studie. Av de agenter och spelare som kontaktades valdes slutligen åtta 

informanter varav fyra är spelare och fyra är agenter. Dessutom är det många som vill intervjua 

tennisspelarna vilket gjorde det svårt att boka tid med dem. Agenterna kontaktades via mejl och i 
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vissa fall genom deras sekreterare. Förhandlingar om var och när intervjun skulle ske har tagit 

allt från en vecka till flera månader. Informanterna ville helst att frågor skickades före mötet, så 

att de var väl förberedda. Före samtliga intervjuer gjordes ett protokoll med huvudfrågor och 

tänkbara följdfrågor. När intervjuerna hade slutförts delade vi in intervjusvaren i sex teman. De 

sex teman kan relateras till våra teorier, inre motivation, yttre motivation och 

motivationsutträngning. Informanterna fick själva välja miljö för intervjun, detta så att de skulle 

känna sig så bekväma som möjligt. Det innebar att vi i de flesta fall fick åka till Stockholm, där 

många av agenterna har sina huvudkontor. 

  

Två av intervjuerna gjordes per telefon och resterande gjordes i form av personliga möten. 

De flesta av informanterna ville bli intervjuade i samband med lunch eller fika på ett lugnt ställe 

där vi kunde diskutera och tala ostört (Trost, 2010, sid. 66). Intervjuerna genomfördes av 

uppsatsens två författare. En person intervjuade medan den andra spelade in och antecknade. 

Förutom att det var praktiskt med denna arbetsdelning underlättades följdfrågor när båda var 

med på intervjun (Trost, 2010, sid. 67). Intervjuernas längd varierade mellan 40 till 90 minuter. 

  
Vi använde oss av en intervjumetod som bygger på en semistrukturerad intervju. Metoden kallas 

tematisk öppen intervju och har som syfte att informanterna ska kunna tala fritt och diskutera 

idéer och tankar som vi startat genom våra frågor (Saunders et al., 2009, sid. 320-321). 

  

4.2 Operationalisering  
I arbetet att operationalisera teorin i denna specifika studie kommer vi att utgå ifrån sex teman 

som kopplas till teorin; sponsring: välgörenhet till business, image/associationer, 

marknadsföring, relationer, ett skräddarsytt avtal, samt skapa balans hos spelaren. Frågorna 

som ställs i intervjuerna är formulerade så att informanterna ska ge svar som kan kopplas till de 

olika delarna av motivationsteorin, snarare än att använda motivation som begrepp i frågorna. 

 

Varje intervju inleddes med generella frågor. Informanterna visade tydligt olika grader av 

meddelsamhet beroende på frågans natur, varför följdfrågor var nödvändiga men inte alltid 

möjliga att ställa. Under processens gång lade vi märke till återkommande termer som 

informanterna använde i sina svar. Dessa termer identifierade vi som teman som vi sedan 
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relaterade till i agenternas sätt att arbeta med motivation. Efter intervjuprocessen kunde vi koppla 

frågorna till de sex olika teman, vilket hjälpte oss att förstå vad som gynnar tennisspelares inre 

motivation alternativt vad som kan ha en utträngande effekt på deras motivation.  

 

I vår intervjubilaga kopplas temat sponsring: från välgörenhet till business till fråga 1-3 hos både 

agenter och spelare. Fråga 4 hos agenterna och fråga 4-5 hos spelarna kopplas till temat 

marknadsföring. Fråga 5-7 hos agenterna och fråga 6-8 hos spelarna kopplas till temat 

associationer. Fråga 8 hos agenterna och fråga 9-10 hos spelarna kopplas till temat relationer. 

Fråga 9 hos agenterna och fråga 11 hos spelarna kopplas till temat ett skräddarsytt avtal. Fråga 

10-11 hos agenterna och fråga 12-15 hos spelarna kopplas till temat balans hos spelaren. 

  

4.3 Tematisk innehållsanalys 
I analysen är det viktigt att hitta och se kopplingar mellan teorin och det sammanställda 

empiriska materialet. Detta kommer att göras genom att koda relevanta ord från våra resultat. För 

att enklast sammanställa vårt empiriska material från personliga möten och telefonintervjuer 

transkriberades samtliga. För att vidare kunna analysera materialet skapade vi en struktur genom 

att stryka över, även kallat att koda, de ord i texten som kunde kopplas till respektive teoretisk 

del. De teoretiska delar som vi tog hänsyn till vid kodning var inre motivation, yttre motivation 

och motivationsutträngning. Båda gjorde en varsin kodning av texterna, för att sedan jämföra 

dessa och därmed få olika perspektiv på vad som var relevant i relation till teorin. Kodningen 

gjordes för att enklare få en överblick över vilka svar som kunde kopplas till varandra. (Aspers, 

2011, sid. 172) 

  

4.4 Informanter 
Våra informanter består av svenska tennisspelare och sportagenter. Detta för att vi vill att studien 

ska undersöka uppfattningar om svenska spelares motivation. Vidare kan undersökningen leda 

till en grund för hur svenska agenter kan fortsätta arbetet med att motivera svenska spelare till 

bättre resultat.  I detta avsnitt delas informanterna upp i två grupper; sportagenter och 

tennisspelare. Inga namn kommer att uppges, istället benämns de som SA1, SA2, SA3, SA4 och 

TS1, TS2, TS3 och TS4. Alla agenter och spelare är svenska och varierar i ålder från 20 till 54. 
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Beskrivningen av intervjupersonerna varierar i djup beroende på hur konfidentiell personerna vill 

att deras identitet skall vara. 

  

4.4.1 Sportagenter  

Sportagent Företag 
Inriktar sig på 
spelare på nivå Agent inom Bakgrund 

SA1 Octagon ATP/WTA Tennis Tennisproffs 

SA2 
Good to 

Great Challengers Tennis 
Tennisproffs och studerat 

ekonomi 

SA3 IMG ATP/WTA Tennis Tennisproffs 

SA4 Eget företag Challengers 
Tennis, golf och 

fotboll 
Studerat 

ekonomi/idrottsbakgrund 

  
Tabell 1: Sammanställning av informanter i form av sportagenter. 

 

I tabell 1 har vi sammanställt relevant information för att ge en tydlig överblick av 

informanterna. Den högsta proffstouren, där de största prispengarna finns heter ATP/WTA. En 

annan proffstour, men på lägre nivå, med mindre prispengar heter Challengers. Inom 

juniortouren spelar tennisproffs under 18 års ålder. Sammanställningen visar att agenterna som vi 

valt att intervjua jobbar för olika företag och på olika nivåer, men har gemensamt att de har 

någon form av idrottslig bakgrund. 
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4.4.2 Tennisspelare 
Tennisspelare Nivå Första samarbete med agent Sysselsättning idag 

TS1 ATP 14 års ålder Avslutat tenniskarriären 

TS2 Challenger 14 års ålder Tävlar delvis som senior 

TS3 Challenger 16 års ålder Tävlar delvis som senior 

TS4 
Junior och  
Challenger 16 års ålder Tar klivet från junior till senior 

  
Tabell 2: Sammanställning av informanter i form av tennisspelare. 
 

Ovan, i tabell 2 visas en sammanställning av tennisspelarnas erfarenheter och nivå. Den visar att 

samtliga har tagit hjälp av agent i tonåren, men de skiljer sig i nivå som de spelar eller har spelat 

på, och en av informanterna har avslutat sin karriär.  

 

4.5 Etiska överväganden 
Inför den empiriska undersökningen fanns en medvetenhet om att det kan uppstå otrygghet hos 

informanterna i samband med intervjuer. Därför redogjorde vi i förväg för informanterna vilka 

etiska riktlinjer som vi skulle förhålla oss till. En av dessa riktlinjer var att ge informanten en 

uppfattning om intervjuns upplägg, längd och innehåll i form av huvudfrågor. Denna riktlinje 

kallas enligt Vetenskapsrådet för informationskrav (Vetenskapsrådet, 2010). Vi valde att inte 

avslöja vilka teorier vi skulle koppla undersökningen till, för att inte låta informanterna påverkas 

av detta i sina svar. Däremot framhöll vi tydligt att det var i syfte att bidra till forskning inom 

ämnesområdet. Genom att informera om att intervjumaterialet enbart skulle användas i denna 

uppsats uppfyllde vi nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2010). 

  
För att vidare skapa trygghet hos informanterna framgick det i informationen inför intervjuerna 

att de kunde avbryta intervjun eller avstå från att svara på vissa frågor, vilket följer riktlinjen 

samtyckeskrav (Vetenskapsrådet, 2010). Vi frågade även samtliga om de ställde upp på en 

inspelning av samtalet. I de fall som det accepterades var vi tydliga med att inspelningen inte 
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skulle bli tillgänglig för andra än oss författare, vilket går i linje med konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2010). 

  
Vidare frågade vi samtliga informanter om de gick med på att vi kunde uppge deras identiteter, 

vilket några av dem inte gav sitt samtycke till och därmed valde vi att hålla alla informanter 

anonyma. Vi erbjöd även samtliga informanter att de kunde få ta del av det sammanställda 

materialet från intervjuerna och ge synpunker om det till exempel var något som missförståtts. 

                 

4.6 Metodkritik  
I detta kapitel behandlas källkritik, validitet och reliabilitet. 

  
Informanterna är noga utvalda för att representera en så bred grupp som möjligt, bland såväl 

tennisspelarna som sportagenterna. Vår utgångspunkt är att informanterna talar sanningsenligt. 

Det är dock viktigt att ha i åtanke att informanterna kan svara enligt vad de anser vara rätt, det 

finns alltså risk för subjektiva inslag från informanterna. 

  
För att kunna svara på vår frågeställning och för att uppsatsen ska få ett vetenskapligt värde är 

det viktigt att ställa intervjufrågor som är väl kopplade till teorierna och frågeställningen. Vi har 

gjort detta genom att ställa frågor som utgår från den teoretiska referensramen. Om 

frågeställningen kan besvaras visas prov på hög validitet, det vill säga att kunna mäta det som 

avses att mätas. Vi har valt att intervjua agenter och spelare från olika företag, nivåer, åldrar och 

kön, vilket har skapat en bredd bland informanterna och gjort att de inte kunnat påverka varandra 

i sina intervjuer. Eftersom informanterna har fått möjlighet att vara anonyma och intervjuerna har 

skett på en plats där informanterna känt sig bekväma, har risken för att informanterna ska 

påverkas av omgivningen minskat. Genom att utföra intervjuerna på lämpligt sätt ökar 

uppsatsens reliabilitet. (Saunders et al., 2009, sid. 156-158) 

 

5. Resultat och Analys  
Följande kapitel kommer att redovisa vilka uppfattningar som finns angående tennisproffs 

motivation. Det kommer att inledas med ett avsnitt, baserat på intervjuer och litteratur, om hur 

sponsorer och agenter gjorde debut i tennisvärlden. Avsnittet avser att underlätta förståelsen av 
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de begrepp som tas upp i resultatet och slutsatsen. Inledningen följs av sex teman som är 

agenternas tillvägagångssätt för att motivera spelarna. Varje tema innehåller de delar av 

intervjuerna som kan relateras till vår frågeställning, där sportagenternas svar behandlas först 

följt av tennisspelarnas svar. Under varje tema följer sedan en analysdel med jämförelser och 

svarsanalyser som kopplas till teorin.  

 

5.1 Sponsring: Ett sätt att livnära sig på sin tennis 
Idrottare inom individuella sporter kan delas in i två olika kategorier; proffs respektive amatörer. 

Det som kännetecknar ett proffs är att idrottsutövaren måste satsa på heltid, det vill säga ha 

sporten som yrke och måste kunna ta emot prispengar. För att en spelare ska bli antagen till en 

högskola/universitet, där han eller hon studerar/ idrottar på heltid kan spelaren inte ta emot 

prispengar före eller under studietiden. Därmed kan denna grupp spelare kallas för amatörer. 

(Porsborn, 2014) 

  
Yrkeskategorin tennisproffs uppstod i Sverige på 1950-talet. Fram till 1967 ingick Sverige i en 

nordisk identitet, kallad amatörismen.  Amatörismen byggde på så kallade amatörregler, som 

syftade till att idrotter skulle vara till för hälsa som folkrörelse snarare än att bli kommersiell. 

Vissa trodde att tennisen skulle ta skada av att amatörreglerna togs bort. Bland annat ansågs det 

att det skulle finnas risk för att domare, tränare och banskötare inte längre skulle uppskatta sina 

arbeten om spelarna började få betalt. När amatörreglerna hade avskaffats infördes 

kommersialiseringen, det vill säga idrotten omvandlades från hälsofrämjande motion till 

kommersiell idrott. I och med kommersialiseringen tilläts de tävlande idrottarna att ta emot 

prispengar och sponsormedel. Detta möjliggjorde satsningar som tidigare varit omöjliga. Det var 

inte endast spelarnas ekonomiska förutsättningar som förändrades. Samma år som avskaffandet 

av amatörreglerna införde riksdagen ett flertal reformer om bidrag till idrottsföreningar. På så 

sätt kunde gratis arbetskraft inom föreningarna ersättas med hel- eller deltidsanställda tränare, 

kanslipersonal etc. (Holm et al., 2014, sid. 43) 

  
De mest kända svenska tennisproffsen genom tiderna är Björn Borg, Mats Wilander och Stefan 

Edberg, som alla hade mycket stora internationella framgångar under 1970-1990-talen. Sverige 

var  år  1981  det  första  landet  i  världen  att  introducera  ”team”  på  proffstouren. Detta innebar att 
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till exempel tre till fyra spelare sponsrades av företag i syfte att åka gemensamt och ta med sina 

tränare till proffstävlingar där de skulle kunna bo, träna och tävla tillsammans. (Porsborn, 2014)  

  
I början av kommersialiseringen förekom det att lokala företag stöttade spelare som en god 

gärning snarare än för att kräva tjänster i utbyte från spelaren. Idag däremot är det betydligt 

viktigare för sponsorer att tjäna pengar på de spelare som de sponsrar, och de ställer därmed krav 

på motprestationer från spelarna. (Gardell, 2014) 

 

Det var i samband med professionaliseringen och kommersialiseringen av tennis som 

sportagenten gjorde sitt inträde inom svensk tennis. Anledningen till att de professionella 

tennisspelare anställde agenter var att tennisproffsen sällan hade de ekonomiska och juridiska 

kunskaperna för att förhandla om de stora kontrakt som uppkommit i samband med 

kommersialiseringen. (Hjertquist, 2014) 

  

5.2  Teman kopplade till teorin  
För att få en tydlig överblick av vilka teman som relateras till respektive teoretiskt begrepp 

redovisas informationen nedan, i tabell 3. 

 

Motivationsuttränging Yttre motivation Inre motivation 

Sponsring: Från 

välgörenhet till business 

Image/associationer Relationer 

 

Marknadsföring   Ett skräddarsytt avtal 

    Att skapa balans hos spelaren 

 
Tabell 3: Tabell som presenterar vilka teman som kopplas till respektive teoretiskt begrepp. 
 

5.2.1 Sponsring: Från välgörenhet till business  
Det framgår tydligt att sportagenternas huvuduppgift är att förse spelare med sponsorer. För att 

kunna hitta sponsorer är det viktigt att spelaren presterar, det vill säga levererar resultat som 



20 

uppmärksammas  i  media.  ”Det viktigaste är att spelaren presterar i de viktiga matcherna, det 

vill  säga  sportsliga  framgången  som  uppmärksammas  av  media  och  sponsorer.”  (SA2, sid. 33). 

Agenterna är medvetna om att företagen har blivit mer resultatinriktade, har ofta resultatkrav 

som spelaren måste uppnå för att kunna förnya kontrakten. Agenter är medvetna om att 

sponsring kan upplevas som en stressfaktor för spelaren, men de flesta av agenterna som 

intervjuades tror att sponsring har positiv effekt på det stora hela. 

 
”Jag  tycker  att  sponsring  ger  nästan  enbart  fördelar hos spelare. Mina erfarenheter är att spelare 

oftast  gynnas  av  sponsring  och  att  det  gynnar  deras  utveckling.”  -  (SA1, sid. 2) 

  

De två agenterna, verksamma på Octagon respektive IMG uttrycker att de spelare som de arbetar 

med är proffs och vet hur de ska hantera pressen från sponsorer. De andra två agenterna tror 

däremot inte att deras spelare är speciellt medvetna om kraven från sponsorerna, och att de 

därmed inte påverkas negativt av att ha sponsorer. Att vissa spelare inte är medvetna om 

sponsorernas krav beror på att agenterna sköter kontakten med företagen som sponsrar, så att 

spelarna kan lägga allt fokus på att utveckla sin tennis. 

  

När företagen bestämt sig för att sponsra vill de ha något tillbaka från spelaren. Därför får 

agenten boka in sponsringsevenemang som spelaren måste ställa upp på. Agenterna är medvetna 

om att sponsorträffar kan vara energikrävande för spelarna, men om de kan få dem att förstå att 

detta är givande för deras tenniskarriärer menar flera agenter att detta inte kommer att påverka 

dem negativt. De menar att tennisspelarna uppfattar sponsorträffarna som lika viktiga som att 

vinna matcher, det vill säga att göra sin plikt. 

 

Alla tennisspelare ser sponsring som ett positivt hjälpmedel för fortsatt satsning inom sporten 

men de uttrycker också att de upplever press från sponsorerna. TS4 berättar att hon nu inte har 

någon sponsor och att det känns bra eftersom hon enbart spelar för att ha kul och för sin egen 

skull. TS2 kände aldrig någon press från sponsorer fram till dess att han vann Franska 

Mästerskapen  för  juniorer.  “Jag kände aldrig någon press tills jag vann franska mästerskapen. 

Efter  det  resultatet  skapades  en  mängd  förväntningar  från  mig  själv  och  från  andra”  (TS2, sid. 

                                                
3 Samtliga citat från intervjuerna refereras till det transkriberade material som sammanställts i form av ett intervjuprotokoll. 
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2). TS4 beskriver att det ibland kunde vara jobbigt att prestera bra när sponsorerna satt på 

läktaren. 

  
Två spelare tycker att det är omständligt att ställa upp på sponsorevenemang. De anser att 

sponsorevenemangen är en del av tennisen som de helst vill slippa.  

 
”Sponsringen  innebar  att  jag  fick  gå  på  sponsringsevenemang där jag fick till exempel skriva 

autografer och bli intervjuad. Det fanns alltså mycket jag var tvungen att ställa upp på och ibland 

kändes  det  inte  värt  det”.  - (TS1, sid. 1)  

 

Däremot ser de andra två spelarna sponsorträffar, autografskrivningar och clinics4 som något 

lustfyllt där de kan ge någonting tillbaka till sponsorerna. Det är även ett sätt att marknadsföra 

sig och eventuellt öka sitt associationsvärde5 ytterligare, vilket i sin tur kan öka 

sponsorintäkterna. 

 

Dagens förekomst av sponsring kan kopplas till motivationsutträngningsteorin, eftersom 

branschen har förändrats över tid. För några decennier sedan förekom sponsring som 

välgörenhet, för att främja ett generellt satsande på idrotten som sådan eller stötta en lokal 

spelare, snarare än att tjäna pengar på spelarnas framgångar. Sponsringens effekt i form av 

miljondollar-kontrakt inom tennis och den press som detta medför kan skapa 

motivationsutträngning hos spelaren, som från början drevs av glädje och inre motivation att 

utöva sporten (Frey & Jegen, 2001). 

  
Såväl sportagenterna som tennisproffsen upplever sponsring som en möjlighet att satsa på 

idrottskarriären och därmed som ett mycket viktigt verktyg för att nå framgång. Det råder 

däremot skilda meningar om hur mycket spelarna egentligen påverkas av de motprestationer som 

sponsoravtalen bär med sig. Det finns en medvetenhet bland agenter om att många schemalagda 

aktiviteter utöver träning och tävling kan skapa stress hos spelarna. Trots detta anser de flesta av 

agenterna att spelarnas resultat inte påverkas negativt av detta. Detta ska jämföras med spelarnas 

syn på sponsring där alla spelare upplever någon sorts stress, nervositet eller press från 
                                                
4 Tennisproffset träffar sponsorerna för att sponsorerna ska lära sig mer om tennis (Kulti, 2014).  
5 Redogör för hur ett projekt stärker varumärket och hur det stämmer överens med företagets värdegrund (Kulti, 
2014). 
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företagens håll. Spelarna har varit proffs under olika lång tid och har samlat på sig olika 

erfarenheter. Detta kan självklart påverka inställningen till sponsring. 

 

5.2.2 Marknadsföring  
Marknadsföring är ett sätt för agenter att öka spelarintäkterna. När en agent ingår ett avtal med 

en spelare medföljer vissa rättigheter. Agenten har rätt att exponera spelaren i media. På Good to 

Great akademin jobbar SA2 med att uppdatera Facebook, Instagram och akademins hemsida för 

att spelarna ska få större publicitet. Spelarna uppmärksammas även på affischer eller genom att 

ställa upp på sponsringsevent. Det är genom marknadsföring som spelaren kan bli känd och dra 

till sig stora publiker. Två agenter utbildar och medietränar sina spelare, så att dessa inte ska 

påverkas negativt av uppmärksamheten i media. 

 
“Om  spelarna  har  en  positiv  attityd  till media, får den nödvändiga mediaträningen och 

erfarenheten  kommer  de  att  trivas  med  att  stå  i  centrum”  - (SP2, sid.6) 

  
Majoriteten av spelarna tycker att det är påfrestande att exponeras i media, även de spelare som 

har tillhört världseliten som juniorer och seniorer. TS2 kunde påverkas negativt av vad som 

skrevs i tidningar. Spelarna nämnde inte något om medieträning, däremot verkar mötet med 

media vara något som spelarna lär sig hantera ju mer de utsätts för mediebevakning. TS2 och 

TS3 tyckte att det var krävande att ta bilder och lägga upp på sociala medier, dels för att det inte 

alltid var roligt att behöva exponera sig, dels för att det var ytterligare en syssla som tog tid. ”Om  

det hade gått dåligt på en tävling kändes det både jobbigt och pinsamt att uppdatera 

sponsorerna via sociala medier  om  resultatet.” - (TS2, sid. 3).  

  
Två spelare tyckte om publiciteten i samband med marknadsföringen. TS4 ser sociala medier 

som något positivt där hon kan uppdatera sina fans. Hon skriver även en blogg där alla, inklusive 

sponsorerna kan följa hennes resa mot tennisens topp. 

  
Marknadsföringen kan kopplas till motivationsutträngningsteorin, eftersom spelarna som från 

början drivs av att utvecklas inom sin idrott kan ändra inriktning och istället känna ett driv mot 

berömmelse och ära (Frey & Jegen, 2001).  
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En utträngning av spelarens inre motivation kan också ske om de får medverka i aktiviteter som 

utförs med motvilja (Frey & Jegen, 2001). Många av spelarna har påverkats negativt av media. 

De vill helst inte ägna mycket tid åt fotografering och att uppdatera sociala medier, bland annat 

för att det tog energi från tennisen. 

  
Vi upplever att det finns en diskrepans mellan hur agenterna uppfattar hur spelarna påverkas av 

marknadsföringen och spelarnas faktiska uppfattningar. Agenternas inställning är att 

marknadsföringen av spelare är ett utmärkt verktyg för att attrahera sponsorer. Enligt 

sportagenterna kan tennisspelare medietränas om de skulle känna sig otrygga med 

uppmärksamheten från media. Detta stämmer inte överens med den bild som spelarna ger. Flera 

av dem anser att de påverkades negativt av publiciteten, och de kände inte att de fått någon hjälp 

med medieträning. 

 

5.2.3 Image/associationer  
En av sportagentens huvuduppgifter är att öka spelarens associationsvärde. Att se till att 

tennisspelaren associeras med rätt saker är en prioriterad uppgift för agenten. Agenterna är 

medvetna om att sponsorerna vill förknippas med något som kan gynna deras företag. 

 
“Agenten  har  ju  fördelen  att  de  känner  spelaren  och kan identifiera de företag som kan associeras 

med spelaren. Man kan även behöva en viss plattform, till exempel en digital närvaro. Här är det 

också viktigt att noggrant välja ut samarbetspartners och associationer som t.ex. kan visas upp på 

en hemsida,  i  social  media  etcetera.”  - (SA4, sid. 5) 

 

SA2 förklarar att tennis ses som en ren sport. Det finns inte några huliganer på läktarna och 

proffsen beter sig sportsligt. Tennis har förr i tiden klassats som en överklassidrott. På Good to 

Great jobbar agenterna  hårt  för  att  deras  akademi  ska  uppfattas  som  ett  ”premiumföretag”6. 

Därför anlitar SA2 professionella fotografer när bilder på spelarna ska publiceras på Good to 

Greats hemsida. Det är dessutom förbjudet för spelarna på akademin att lägga upp festbilder på 

sociala medier, en policy för att undvika att spelarna ska framstå som oseriösa. 

  

                                                
6 Företag som levererar produkter av högsta kvalitét (Kulti, 2014).  
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Enligt agenterna är en spelares image och karaktär oerhört viktiga faktorer för att öka 

sponsorintäkter. SA1 förklarar att när hon letar spelare att få samarbeta med är inte utseende så 

viktigt, men att spelaren har en speciell image och karaktär spelar stor roll. SA3 medger att han 

förutom att ta hänsyn till den sportsliga talangen och mentala inställningen hos spelare även 

söker utstrålning och personlighet. 

  
”Alla  ville sponsra och vara Borgs agent, eftersom han inte bara var en tennisspelare, han var en 

rockstjärna. Det finns exempel på svenska tennisspelare som vunnit en Grandslam i tennis och 

sedan har man valt att inte förnya deras kontrakt på grund av att spelaren inte haft någon 

personlighet.”  - (SA3, sid.3) 
  

Agenterna är eniga om att karaktär och image är viktiga attribut, däremot är det inte något som 

de tar upp med spelaren. Antingen har en spelare detta eller inte och det skapar olika 

förutsättningar för att skapa ett starkt varumärke. 

  
Alla spelare verkar ha samma åsikt när det gäller image och associationer. De tror att utseende 

kan påverka sponsorintäkter, framförallt inom damtennisen, men de har själva inte ägnat mycket 

tid  åt  utseendet.  ”Jag har aldrig känt press att se bra ut eller tänkte särskilt mycket på mitt 

utseende. Men jag kan tänka mig att utseende är viktigare på damtouren där kontrakt skrivs just 

på grund av  att  spelarna  ser  bra  ut.” - (TS1, sid. 3). 

 

Ingen av spelarna är speciellt kräsna beträffande varumärken som de sponsras av. Spelarna bryr 

sig snarare om pengarna som sponsorerna erbjuder och antar i regel bud från de sponsorer som 

erbjuder mest pengar. Spelarna skulle däremot protestera om de skulle sponsras av företag som 

förknippas med något som strider mot deras värderingar. TS1 tänkte på vilken image han hade 

eftersom han brydde sig om vad andra människor skulle tycka om han associerades med fel 

saker. 

  
Sammantaget kan det konstateras att image och associationer även påverkar spelarnas inställning 

till olika sponsorer. Såväl sportagenterna som de professionella tennisspelarna har uppfattningen 

att image och karaktär har betydelse för att locka till sig sponsorer och generera stora 

sponsorintäkter. En annan synpunkt som informanterna delar är att de inte vill förknippas med 
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sponsorer som står för något som de själva är motståndare till eller i övrigt inte vill associeras 

med.  Det  finns  dock  skilda  meningar  angående  vilka  företag  som  är  tillräckligt  ”fina”  och  vilka  

beteenden som var lämpliga för att förknippas med idrotten tennis. Bland sportagenterna 

framgick det tydligt att det är viktigt att upprätthålla statusen som tennisen länge haft och har, 

genom att försöka ingå samarbeten med exklusiva företag och till exempel undvika att spelarna 

förknippas med festande i osunda miljöer. För spelarna däremot spelade det ingen större roll 

vilken typ av status företaget som sponsrade dem hade, förutom att det inte får vara oetiskt, utan 

de brydde sig snarare om pengarna eller förmånerna som de skulle få ut av samarbetet. 

  

Ryans och Decis beskrivning av yttre motivation kan kopplas till spelarnas rädsla för att gå miste 

om sponsorintäkter eller för att associeras med något som de själva inte står för, vilket kan vara 

negativt för deras image (Ryan & Deci, 2000). Såväl tennisspelare som sportagenter har en 

önskan om att upprätthålla ett samarbete med företag som förser dem med pengar och förmåner. 

Detta gör att fokus kan flyttas från glädjen att hålla på med idrotten, vilket är en inre motivation, 

till att bara se belöningen som samarbetet kan generera. Att de båda aktörerna ser denna belöning 

som en viktig, pådrivande faktor visar att detta är en betydelsefull yttre motivation inom idrotten 

tennis.  

  

5.2.4 Relationer  
Att sköta spelarens relationer är en del av agentens jobb. Sociala aspekter får inte underskattas. 

Agenterna har olika åsikter om hur relationen mellan agent och spelare ska se ut. Två av 

agenterna  tycker  att  det  är  viktigt  att  ha  en  god  relation  till  spelaren.  ”Jag jobbar med att 

spelarna ska känna sig trygga när vi arbetar tillsammans därför är det viktigt att skapa 

förtroende. Jag hoppas på att vårt arbetssätt ska kännas naturligt och att jag kan bidra positivt 

med  idéer.”  (SA4, sid.3) Helst föredrar de att skriva långsiktiga avtal som löper i minst två år 

och vill därför ha en stark relation till spelaren. Dessa agenter lär känna spelaren väl från början 

av samarbetet och vill vara med på spelarens resa genom karriären. SA4 säger även att han 

ställer upp på personliga ärenden åt spelaren om det är nödvändigt. De andra två agenterna som 

jobbar på de stora agentfirmorna Octagon och IMG betonar att relationen mellan agent och 

spelare  är  viktig,  men  att  det  mestadels  handlat  om  ”business”.  Agenten  sköter  affärerna  och  

tennisproffset sköter sitt jobb på banan. Samtliga agenter uttrycker att det inte enbart är 
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relationen mellan agent och spelare som är viktig. Det kan även vara viktigt att spelaren har en 

bra relation med företagen som sponsrar. Två av agenterna är medvetna om att spelarens 

relationer inom familjen kan ha positiv inverkan. Om spelaren har en bra relation med en 

familjemedlem, exempelvis ett syskon, kan agenten ordna så att spelaren ofta reser med sitt 

syskon för att känna mer trivsel och balans utanför banan. 

  

Samtliga spelare skulle vilja ha en bra relation med sin agent. Två av spelarna tycker att deras 

relation  med  agenten  till  största  del  varit  en  ”businessrelation”.  TS4  har  två  agenter  som  hjälper  

till med businessdelarna, men har ingen riktig personlig kontakt med någon av dem. TS4 

förväntar sig däremot inte någonting utöver hjälp med sponsring från agenten, eftersom hon 

påstår att hon inte har resultaten för att kräva mer från sina agenter. TS1 kunde känna press av 

agentens sätt att agera. 

  
”Jag  hade  ett  antal  agenter  under  min  karriär  och  jag  kunde  känna  lite  press  från  dem  ibland  

eftersom när det gick dåligt var personen inte lika tillgänglig. Men jag förstod att det var viktigt 

för agenten att tjäna pengar. Agenten livnär ju sig på mina resultat.”  - (TS1, sid.5)  

  

TS3 kände att hon hade en mycket god relation till sin agent. Agenten hade kontakt med hennes 

familj och hjälpte till med de ekonomiska delarna samt kunde ställa upp på diverse andra 

ärenden för att skapa god sämja. Ibland kunde agenten ordna så att familjemedlemmar kunde åka 

med på tävlingar, vilket innebar en enorm trygghet för henne. 

  
Att ha personer i sin omgivning som skapar trygghet och harmoni hos spelaren är en viktig faktor 

för att upprätthålla den inre motivationen. För att en person ska bibehålla inre motivation för en 

uppgift menar Ryan och Deci (2000) att miljön som personen vistas i spelar roll, liksom att viljan 

att utföra uppgiften måste finnas där snarare än att påtryckningar eller belöningar ska vara 

anledningen till utförandet av uppgiften (Ryan & Deci, 2000). Agenterna hade olika relationer 

till sina spelare, men samtliga ansåg att det fanns fler relationer som var viktiga för spelarna att 

upprätthålla. Exempelvis kan familj och vänner skapa balans i vardagen för spelarna.   

Gällande sättet att jobba med relationer såg vi ett tydligt samband mellan agenterna på IMG och 

Octagon,  två  stora  agentfirmor.  Dessa  agenter  ansåg  att  det  är  bäst  att  ha  en  ”businessrelation”  

med sina spelare, eftersom det rör sig om tennisproffs på högsta nivå. I dessa fall är det bäst att 



27 

agenten tar ansvar för de ekonomiska delarna, medan spelaren sköter prestationen på banan. De 

topprankade spelarna upplevde dock inte detta på samma sätt, eftersom de föredrog att ha 

personlig kontakt med sin agent och kände press att prestera bra för att behålla kontakten och 

avtalet med agenten. Spelarna är medvetna om att agenter drivs av pengar och resultat. Därför 

finns risk att spelarna kan bli utbytta av andra spelare ifall prestationen inte anses vara 

tillfredsställande. 

  

5.2.5 Ett skräddarsytt avtal  
För att agenter ska jobba på bästa sätt med respektive spelare hävdar samtliga agenter att det är 

viktigt med ett skräddarsytt avtal. Detta beror på att alla spelare är olika och därför också har 

olika behov. SA4 ägnar mycket tid åt att lära känna den spelare han tagit sig an, särskilt i början 

av deras samarbete. 

 
“Jag  utgår  alltid  från  spelaren  när  jag  bygger  kontrakt.  Det  första  jag  gör  när  jag  börjar  jobba  med  

en klient är att få en helhetsbild av spelarens liv. Jag tar reda på hur familjen ser ut och vilka 

behov spelaren har. Vad som nödvändigtvis behövs och vilka problem som måste lösas hos 

spelaren. Därefter skapar man en strategi som följer klientens kärnvärden och är anpassad efter 

klientens personliga situation, intressen och mål. När strategin är godkänd av klienten följer man 

en agenda som bland annat innehåller aktiviteter/rättigheter som agerar intäktskällor. Avtalet är en 

slutprodukt.”  - (SA4, sid. 2)  

  
Då får han en helhetsbild av spelarens specifika behov och kan skriva ett avtal som är 

individanpassat. Att känna till vilka behov som är nödvändiga för varje specifik spelare är 

ganska svårt. Tennis är en taktisk, teknisk, mental, och fysisk sport och därför kan det vara 

viktigt att agenten förstår en tennisspelares preferenser och beteendemönster. En av de 

intervjuade agenterna utövade olika sporter och tävlade själv upp till tonåren, vilket skapade ett 

intresse för att börja arbeta med sponsring inom idrott. Tre av agenterna har bakgrund som 

tennisproffs och har därför inblick i vad som kan motivera tennisproffs och vad som kan sätta 

alltför stor press på dem. SA2 lyfter fram betydelsen av god kommunikation med spelaren. 

Kommunikationen utgör grunden för att förstå spelarens behov. 
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”Jag  vet hur det känns att möta Agassi på centercourten framför en fullsatt läktare när man vet att 

sponsorer tittar på. Det är svårt att hantera den pressen. För att hjälpa våra spelare på Good to 

Great hantera nerver och press är det viktigt att föra en dialog med  spelarna”- (SA2, sid.7)  

  
Att ha en idrottsbakgrund innebär att man lättare kan skriva ett specialanpassat avtal som 

stämmer överens med den unika spelarens behov. Alla spelare anser att de kunde kommunicera 

med sin agent. De två spelare som spelat på högsta nivå verkar vara mer kräsna gällande att 

agenten ska kunna förstå hur en tennisspelare fungerar. 

  
”Även  om  sportagenten  har  stenkoll  på  businessdelarna  vill  jag  helst  inte  jobba  med  en  agent  som  

inte  förstår  sig  på  tennis.”  - (TS2, sid.1)  

  
TS1 tycker att kommunikationen mellan agent och spelare är A och O, alltings början och 

fullbordan. Hans agent hade spelat tennis på professionell nivå, och därför kunde han tala ut med 

agenten om de känslor han hade både på och utanför banan. TS3 kunde prata med sin agent om 

allt. Även om hennes agent inte hade spelat tennis hade han tagit del av psykologin inom andra 

idrotter. 

  

Det finns inget specificerat krav på idrottsbakgrund för att jobba som sportagent, men det visar 

sig ändå ha stor betydelse. Alla spelare betonade att det är av stor vikt att agenten kan förstå de 

mentala bitarna inom tävlingsidrott. Vi kopplar ihop agentens sätt att kommunicera och förstå 

spelaren med den inre motivationen hos tävlingsidrottaren. Om spelaren känner att agenten har 

full förståelse för hur svårt det är att prestera i en krävande matchsituation kommer spelaren 

sannolikt att känna mindre press och ökad inre motivation. Denna känsla av samhörighet kan få 

spelaren att må bättre och känna att det blir roligare att spela match (Ryan & Deci, 2000). 

Spelarna var positivt inställda till agentens arbetssätt för att skapa ett behovsanpassat, 

skräddarsytt avtal. De var nöjda med kommunikationen med sina agenter, som de upplevde som 

en trygghet, vilket kan liknas med inre motivation. Agenterna ansåg också att det är viktigt att ha 

en idrottsbakgrund för att få en bättre förståelse för spelarnas behov och det uppfattades på 

liknande sätt av spelarna. Spelarna föredrog att samarbeta med agenter som antingen tävlat i 

tennis eller haft bakgrund inom annan tävlingsidrott. 
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5.2.6 Att skapa balans hos spelaren  
Agenter gör sitt yttersta för att spelarna ska känna balans i tillvaron, för att de ska prestera så bra 

som möjligt. Två agenter är övertygade om att balansen kan komma om spelarna till exempel 

sponsras i team. Även om tennis är en individuell sport kan spelare gynnas av att resa 

tillsammans. Agenterna upplever att spelarna tycker att det är trevligare att åka på tävlingsresor 

om de reser i team. På så sätt blir det inte lika ensamt och utsatt på touren. Dessutom bygger den 

svenska mentaliteten på talesättet: ”kan  hon  eller  han  så  kan  jag!”  (SA2,  sid.7).    Vid  

gemensamma resor tränar och sporrar spelarna varandra till bättre resultat. Två agenter 

framhäver att balans även kan komma från att spelaren har intressen utanför sin idrott. En spelare 

som trivs med livet utanför banan kommer sannolikt att prestera bättre på tävlingsarenan. 

  
Spelarna skapar denna oumbärliga balans på olika sätt. Två spelare föredrar att resa till tävlingar 

tillsammans med andra spelare. TS1 har under sin tid som proffs varit med i en så kallad 

teamsatsning.  Däremot  uttrycker  TS3  att  det  är  bättre  att  resa  och  satsa  helt  själv.  ”När jag satsar 

själv berörs inte flera personer av mina förluster, vilket kan vara fallet i en teamsatsning”(TS3,  

sid.1). För två av spelarna skapas balans av att ha familjemedlemmar med sig på tävlingar. Det är 

en trygghet och även trevligt att ha med någon som spelaren känner väl. TS1 älskar livet inom 

proffstouren. Hon älskar att resa till olika länder och att spela framför publik. 

  
”När  jag  reste  med  min  brorsa i Australien hittade vi på massa roliga saker att göra när jag inte 

stod  på  tennisbanan.  Det  ledde  till  att  jag  blev  mer  avslappnad  och  kreativ  under  matcherna.”  - 

(TS4, sid.2) 

  
Agenterna försöker alltså att skapa balans hos spelarna genom att till exempel låta dem resa 

tillsammans som ett lag och genom att uppmuntra spelaren att ha intressen utanför tennisen. 

Detta ser vi som agentens sätt att jobba med spelarens inre motivation. Om spelaren känner sig 

harmonisk och tillfreds kommer denne att prestera bättre och förmodligen bli mer kreativ på 

banan och våga spela utanför sitt register (Ryan & Deci, 2000). Om spelaren uppskattar sin 

arbetsmiljö kommer det att påverka motivationen positivt (Ryan & Deci, 2000). TS1 beskrev hur 

hon älskade att resa och framträda på stora tennisanläggningar. Detta är fördelaktigt eftersom 

tennisproffs måste spela på en ny plats varje vecka. 
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Agenternas resonemang om att spelaren kan känna ökad motivation av att resa i team stämde 

överens med spelarnas uppfattningar. Tre av fyra spelare menar att det är roligare att resa med 

andra spelare än att åka ensam. Glädjen över att resa tillsammans med andra spelare är exempel 

på ökad inre motivation hos spelaren (Deci & Ryan, 2000). 

  

6. Slutsatser och diskussion    
I detta kapitel redogör vi för våra slutsatser beträffande likheter och skillnader mellan agenter 

och spelare. I sammanställningarna kopplas slutsatserna till tidigare forskning och teorier, följt 

av avslutande reflektioner om de resultat vi kommit fram till. Från de resultat vi åstadkommit vill 

vi slutligen redogöra för hur våra fynd kan implementeras i praktiken och sedan förklara hur det 

kan forskas vidare inom ämnet.  

  

6.1 Likheter mellan agenter och spelare 
Resultaten visar att det finns likheter mellan agentens sätt att motivera spelare och spelarnas 

uppfattningar om motivation. Vi delade in svaren på intervjufrågorna i teman som handlar om 

olika sätt att motivera spelare. I två teman balans och skräddarsytt avtal var likheterna mellan 

agenter och spelare mest framträdande. Agenterna är medvetna om att spelarna har intressen 

utöver tennisen som är av betydelse för deras utveckling, samt att spelarna har behov av att 

umgås med människor utanför tennisplanen. Genom att tillfredsställa dessa behov kan spelarna 

känna sig bekväma, och detta ökade välbefinnande kommer högst sannolikt att leda till bättre 

resultat. Sätten som agenter kommunicerar med spelaren i början av ett samarbete spelar också 

en viktig roll för hur spelaren kommer att trivas. Om agenten lyckas fånga de inslag som gör 

spelaren positiv och motiverad blir det enklare att skräddarsy ett lyckat avtal. Det visade sig 

också att det är viktigt för såväl spelarna som agenterna att de sistnämnda hade någon sorts 

idrottslig bakgrund. De flesta sportagenterna hade spelat tennis på proffsnivå och var medvetna 

om vilka faktorer som kunde påverka en tennisspelares motivation negativt och positivt. Alltså 

kan våra resultat stärka resonemanget att en adekvat utbildning hos agenter kan vara en fördel 

men inte absolut nödvändig. Det viktigaste är att agenterna kan sköta de ekonomiska delarna 

samt ha en idrottslig bakgrund så att de kan förstå spelaren. Vi anser att agenternas sätt att jobba 

med kommunikation och balans ökade den inre motivationen hos spelaren. 
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6.2 Skillnader mellan agenter och spelare 
Genom att ställa liknande frågor till agenter och spelare kunde vi ställa agenters uppfattningar 

om hur en spelare motiveras mot spelarens faktiska uppfattningar och konstatera att de skiljer sig 

åt i fler aspekter än de stämmer överens. I de fyra teman associationer, relationer, 

marknadsföring och sponsorer fanns det skillnader i uppfattningar mellan agenter och spelare. 

Enligt agenterna är det viktigt att spelarna associeras med rätt saker. Tennis anses vara en ren 

sport och därför menar agenterna att spelare ska förknippas med det. För spelarna har det inte 

riktigt samma betydelse vilket företag spelaren associeras med. De lägger snarare fokus på att 

samarbeta med de sponsorer som betalar bäst. När agenter jobbar med relationer verkar några av 

dem  ha  den  uppfattningen  att  de  sköter  ”businessdelarna”  medan  spelarna  sköter  sitt  på  banan.  

Däremot ville spelarna ha en nära relation med agenten och kände press av att försöka 

upprätthålla avtalet. Agenterna ser sponsring som något som gynnar en spelares karriär. För 

spelaren kan sponsring istället upplevas som något som tar kraften från deras inre motivation. 

Spelarna känner press att leverera de resultat som de uppfattar förväntas av sina sponsorer. 

Dessutom kände flera spelare motvilja till att delta i sponsorträffar och evenemang. 

  
Det finns en tydlig diskrepans gällande agenters och spelares uppfattningar. Denna skillnad 

verkar leda till ökad press på spelaren vilket kan leda till en utträngning av dennes inre 

motivation. I sponsrings- och associationsteman skedde en utträngning av den inre motivationen 

vilket påverkade spelarens prestation. Inom temat marknadsföring kunde spelare drivas av en 

yttre motivation som medieuppmärksamhet och berömmelse istället för att känna glädje över att 

utvecklas inom sin sport. Tidigare har agentens roll framförallt handlat om att ta hand om de 

ekonomiska aspekterna medan andra aktörer som tränare och idrottspsykologer har skött de 

mentala aspekterna hos spelare till exempel att motivera spelaren. Från intervjuerna med 

spelarna framgår det dock att spelaren föredrar att ha en bra relation även med sin agent och att 

spelarens motivation påverkas av agentens sätt att arbeta. Om agenten kan jobba på ett sätt som 

ökar den inre motivationen kommer det att gynna spelarens välmående, och därmed bidra till 

idrottsliga prestationer. Det framgår av resultaten att agenten kan understödja medieträning för 

att spelaren ska kunna hantera media på bästa sätt utan att det tränger ut den inre motivationen. 

Även om agenterna verkar ha en bra kommunikation med spelaren i begynnelsen av deras 

samarbete det vill säga, när till exempel kontraktet skapas, verkar kommunikationen saknas i 
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vissa andra skeden. Agenten skulle exempelvis kunna försöka förmedla vikten av att 

tennisspelaren måste associeras med rätt saker till exempel att tennis är en ren sport. De olika 

uppfattningarna kring relationer grundar sig i att det finns luckor i kommunikationen mellan 

agent och spelare. 

  

6.3 Diskussion: Kommunikationen kan bli en avgörande faktor   
Syftet med studien är att jämföra sportagenters och tennisproffs uppfattningar om motivation. 

Anledningen till att motivationen hos tennisproffs är intressant att studera beror på att klivet från 

amatör till proffs (prispengar, sponsorer och en heltidssatsning) medför vissa fördelar och 

nackdelar som kan påverka spelarens motivation. Att sponsorerna förväntar sig tjänster i gengäld 

innebär de facto att spelarna i de flesta fall behöver en agent som kan sköta diverse 

omkringliggande administrativt, juridiskt och ekonomiskt arbete, för att spelaren ska ha tid och 

kraft att prestera goda resultat på banan. 

  
Eftersom resultaten visar att det finns diskrepans mellan spelarnas och agenternas uppfattningar 

tror vi att en ökad kommunikation mellan agenter och spelare om till exempel syftet med 

sponsring blir allt viktigare. Om sportagenten har en bra relation till spelaren och verkligen kan 

förklara vad sponsringen innebär och varför de olika gentjänsterna krävs för att kunna bli 

sponsrad så kommer spelaren att få ökad förståelse för hur samtliga delar hänger samman. Det 

kan därmed bli enklare för tennisspelaren att hantera de utmanande aspekterna som följer 

tennisframgångarna och sponsringen. För att detta ska vara möjligt är det även viktigt för 

agenten att få den helhetsbild av spelaren som kan skapas genom bättre kommunikation. De 

flesta tennisspelare uttryckte att de skulle vilja ha en bättre relation med sin agent men de förstod 

självklart att deras resultat var avgörande för relationen. Vi anser att relationen mellan agent och 

spelare skulle gynnas av en god dialog mellan de båda parterna. Detta skulle i längden minska 

den press som spelaren känner och ha en positiv inverkan på spelarens prestationer. Vi påstår att 

kommunikationen mellan agent och spelare är den avgörande faktorn när det gäller vilka agenter 

som lyckas hitta nästa stjärnskott inom tennis. Agenten och spelaren bör ha ett långsiktigt, seriöst 

samarbete och se varandra som lagkamrater. Det ligger ju i bådas intressen att spelaren gör bra i 

ifrån sig på tävlingar.   
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6.4 Praktisk synpunkt  
Ur praktisk synpunkt kan studien bidra till en förbättrad relation mellan agent och spelare. Detta 

eftersom agenter får ökad förståelse för hur spelare ska motiveras. Om spelaren motiveras på rätt 

sätt kommer detta sannolikt att leda till förbättrat tävlingsresultat. Vår studie har inriktats på 

svenska sportagenter och tennisspelare eftersom svensk tennis en gång i tiden varit mycket 

framgångsrik, men i dagsläget inte har några spelare alls i världstoppen. På 70- och 80- talet 

befann  sig  Sverige  i  en  ”guldera”  inom  tennis  med  spelare  som  Borg,  Wilander  och  Edberg  med 

flera. Från och med startskottet av kommersialiseringen har prispengarna och sponsorintäkterna 

ökat markant. Spelare som lyckas öka sina sponsorintäkter kan också satsa på den högsta nivån 

inom proffstouren. Det är möjligt att svenska spelare inte kan hantera den press som medföljer 

stora sponsringskontrakt och medieuppmärksamheten i kölvattnet av deras idrottsliga 

framgångar. Om svenska agenter kan förstå hur de ska presentera sponsoravtalen för sina spelare 

utan att de rubbar spelarnas inre motivation kan det påverka svensk tennis positivt, vilket också 

skapar ringar på vattnet för kommande generationer.  

 

6.5 Vidare forskning 
Sportagentens roll är som sagt ett förhållandevis obehandlat område som det säkerligen kommer 

att forskas mer inom i framtiden. Av resultatet framgår det att det finns skillnader i uppfattningar 

gällande tennisproffs motivation. Vi tror att en av anledningarna till att Sverige inte har fått fram 

flera tennistalanger är att sport management inte är lika etablerat i Sverige som i USA och vissa 

andra länder. I USA utnyttjades kommersialiseringen till att bland annat lyfta fram spelare 

genom sponsring. Därför är ett intressant forskningsområde om sportagenterna i USA lär sig 

kommunicera med och medieträna sina spelare genom sina utbildningsprogram. Skulle ett ökat 

antal utbildningsprogram anpassade för blivande sportagenter kunna bidra till att Sverige återfår 

sin status som världsledande tennisnation? 

 

Ett annat område som det skulle kunna forskas vidare inom är lagsatsningar. En sådan forskning 

skulle kunna undersöka om sponsring för lag skulle befrämja svenska tennisspelares inre 

motivation. Tre av de fyra spelare vi intervjuade var positivt inställda till att resa tillsammans 

med andra spelare. Att sponsras i team kan möjligtvis minska pressen på den enskilde individen. 

Om spelarna inte enbart konkurrerar, utan ser varandra som samarbetsvilliga kollegor ökar den 
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inre motivationen.  Det kan även bli lättare för agenten att hitta sponsorer till så kallade 

”teamsatsningar”  eftersom  det  innebär en riskspridning för företaget att sponsra fler spelare.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor till sportagenter 
  
1) Tror du att sponsring bidrar till en positiv inställning hos spelare? 

2) Kan du som agent påverka spelarens inställning till sponsring? 

3) Vad kräver du som agent av de spelare som du arbetar med? 

4) Arbetar ni mycket med hur spelaren framställs i media? Hur tror ni att spelaren påverkas av 

marknadsföring/media? medietränar ni era spelare? 

5) Vilka egenskaper letar du efter hos en tennisspelare? 

6) Hur viktigt är utseendet för en spelare inom tennis? 

7) Hur arbetar ni med associationer och att öka associationsvärdet hos en spelare? 

8) Hur ser samarbetet ut mellan agent och spelare? Hur ser förhållandet ut mellan agent och 

företag? Hur ser förhållandet ut mellan agent och spelarens familj? 

9) Hur ser ett avtal/ kontrakt med en spelare ut? Hur arbetar ni med att skapa kontrakten? 

10) Föredrar ni att sponsra spelare individuellt eller i som ett lag? 

11) Har du något speciellt sätt som du jobbar på som agent? Arbetar ni med de mentala 

aspekterna hos spelare eller bara de ekonomiska delarna? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till tennisproffs 
 

1) Vad innebär sponsringen? Vad krävdes av dig från sponsorerna/ på vilket sätt var du tvungen 

att ge tillbaka till sponsorerna? 

2) Har du någonsin känt press från sponsorer eller agenter? hur har du hanterat pressen? 

3) Ser du sponsring som positivt eller finns det negativa inslag?  

4) Har du använt dig av sociala medier? Hur påverkas du av detta? 

5) Har du medietränats? 

6) Hur viktig tycker du att din personlighet är för att attrahera sponsorer? 

7) Vilka varumärken associerades du med? fick du välja själv? 

8) Har du någonsin känt att det är viktigt att se bra ut? I så fall hur påverkades du av detta? 

9) Hur såg/ser ditt förhållande ut med din agent? Hur vill du helst att förhållandet mellan dig som 

spelare och din agent ska vara? 

10) Har du någon kontakt med företagen som sponsrar? 

11) Hur såg ditt första samarbete med en agent ut? Känner du att du hade bra kommunikation/ 

medverkan under förhandlingen av kontraktet? 

12) Föredrar du att resa ensam på tävlingar eller i ett så kallat team tillsammans med andra 

spelare? 

13) Kan det vara en fördel att ha med dig en familjemedlem på tävlingar? 

14) Vad har du för intressen utöver tennisen? 

15) Hur upplever du livet som tennisspelare? (reser mycket, spelar på anläggningar etcetera) 

 

 


