
Fotbollsspelare och lagkapten

Tim Sparv föddes den 20 februari 1987 i Vasa och växte upp i byn Oravais som 
finns mitt i Österbotten, Finland. 

Sporten har alltid funnits närvarande i hans liv, hans pappa både spelade och 
tränade fotboll på amatörnivå medan mamma var en god häcklöpare. Båda 
föräldrarna var måna om att barnen skulle hitta samma glädje i sporten som 
de och involverade dem tidigt i träningen som innehöll allt från fotboll till 
skidning och innebandy. När Tim och hans bror alltmer började spela fotboll 
fungerade pappan som tränare för deras lag. 

https://o-lika.fi/tim-sparv/

Tim Sparv

Människor gör skillnad

”Jag tycker det är viktigt med respekt mot 
sina lagkamrater, mot tränarstaben, mot sina 

supportrar… gentemot alla som jobbar i en klubb.”

Tim Sparv

Redan som 16-åring flyttade Tim till England för att kunna fokusera helt på 
fotboll. I tre års tid spelade han för Southampton FC och uttalar själv att han 
under den tiden utvecklades mycket, inte bara som spelare utan också som 
människa. Tim har därefter spelat professionellt i bland annat FC Groningen, 
Nederländerna och Greuther Furth, Tyskland. Sedan 2014 har Tim spelat för 
det danska fotbollsklubben FC Midtjylland. 

Tim har under de senaste åren blivit mest känd i sin roll som lagkapten 
för Finlands A-fotbollslandslag som år 2019 tog sig till sitt första herr-EM 
någonsin. I en intervju till Affärsmagasinet Forum beskriver han hur kaptenen 
fungerar som en länk mellan spelarna och tränarna. För honom är det 
viktigt att skapa överblick och ha förmågan att uppmärksamma och lyssna 
till alla spelare – inte bara dem som står honom närmast. För sitt uppdrag 
som lagkapten belönades han år 2020 med Finlands Svenska Idrotts (FSI) 
Bragdmedalj. 
 



Inom många Europeiska länder har debatten om jämställdhet inom elitidrott 
och sport ökat under 2000-talet. Tim Sparv är en av alla som jobbat konkret 
med att förbättra sina kvinnliga kollegors vardag. Tim vill jobba för en värld där 
allt fler flickor kan ha samma galna fotbollsdrömmar som pojkar länge haft

Människor gör skillnad

Ett stort engagemang för idrott och läsning
Tim tror på den goda lagandan både på spelplanen och utanför. Något 
han inte bara visar som spelare och lagkapten, utan också genom att stöda 
och uppmuntra juniorfotboll och barns motion. Ett engagemang som år 
2019 belönades av Svensk Ungdom (SU) som då delade ut årets Svenska 
natten-medalj till honom. I motiveringen ingick dels hans långvariga arbete 
för att främja hobbyverksamhet för unga i Svenskfinland, dels hans stora 
engagemang för att uppmuntra läsande. Utanför spelplanen är det nämligen 
med böckernas hjälp som han motionerar hjärnan och han beskriver läsningen 
som en av sina bästa vanor: läsningen ger mig lugn, gör mitt humör bättre och 
utvecklar mina språkkunskaper. Ett budskap som han gärna tar alla möjligheter 
att förmedla till barn och unga. 

https://o-lika.fi/tim-sparv/

“Alla som jobbar med fotboll i Finland bör ha 
som prioritet att skapa bättre förutsättningar 
för våra kvinnliga fotbollspelare. En satsning på 
damfotboll är en satsning på jämställdhet”

Tim Sparv ur sommarpratarna 2020i

Något Tim Sparv känner sig stolt över är att han som lagkapten fått delta i 
de förhandlingar som möjliggjort ett mer jämställt bonussystem inom Finsk 
fotboll. Sedan 2019 får kvinnliga fotbollsspelarna samma bonusersättning 
som sina mannliga kollegor.  Även om det finns mycket jobb kvar för att 
göra damfotbollen mer jämställd var detta kontrakt ett historiskt beslut i rätt 
riktning. Enligt Tim Sparv är jämställdhet inte bara damernas problem utan 
även männen måste dra sitt strå till stacken. 

Historisk vändning inom damfotboll


