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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Det finns omkring 600 fotbollsspelare i Dam- och Herrallsvenskan och dessa är enligt Svenska 

Fotbollförbundet (SvFF) att anse som professionella fotbollsspelare. 1  För att räknas som 

professionell fotbollsspelare krävs en ersättning för sitt utövande om minst 10 000 kr per år.2 

För spelarna i landets högsta divisioner är idrotten i de flesta fall spelarnas huvudsakliga 

sysselsättning och för många också den största inkomstkällan. Skillnaden mellan dam- och 

herrspelare vad gäller den ekonomiska ersättningen är emellertid stor. Den genomsnittliga 

månadslönen i damallsvenskan under inkomståret 2016 var 10 462 kr medan motsvarande siffra 

i herrallsvenskan var 93 142 kr.3 De rådande förutsättningarna i damallsvenskan leder till att 

många damspelare idag tvingas ha ytterligare en inkomstbringande sysselsättning vid sidan av 

sitt professionella fotbollsspelande vilket kan röra sig om allt från deltidsarbete eller studier till 

ett heltidsarbete.  

Att en fotbollsspelare kan ha sitt idrottande som yrke står idag klart enligt rättspraxis.4 Huruvida 

en fotbollsspelare är att betrakta som arbetstagare utreds på samma sätt som övriga 

arbetsmarknaden. Majoriteten av alla som utövar fotboll gör det dock som hobby och gränsen 

för när ett idrottande ska betraktas som en fritidssysselsättning och när det övergår till en 

anställning är inte alltid helt given. Det kan finnas omständigheter som försvårar bedömningen 

och den slutgiltiga bedömningen kan få konsekvenser för den enskilda personen. 

Mellan fotbollsspelare och förening skrivs ett avtal om anställning där arbetsuppgifter närmare 

preciseras. I en fotbollsspelares arbetsuppgift ingår givetvis främst att träna och spela 

fotbollsmatcher. Därtill tillkommer också andra arbetsuppgifter inom anställningsavtalets 

gränser. Precis som på övriga arbetsmarknaden har arbetsgivaren en stor arbetsledningsrätt 

vilket gör det intressant att närmare studera vad som mer kan ingå i en fotbollsspelares 

arbetsskyldighet. Som nämnts är lönenivåerna på dam- och herrsidan långt ifrån jämställda. 

Den lön en spelare erhåller får stor betydelse för vilken tid denne har att lägga på sitt 

fotbollsspelande. Frågan är om denna ekonomiska olikhet också påverkar den arbetsskyldighet 

                                                 
1 SvFF Representationsbestämmelser, s. 2. 
2 SvFF Representationsbestämmelser, s. 2. 
3 SvFF, Analys av de damallsvenska klubbarnas ekonomi 2016; SvFF, Analys av allsvenska klubbarnas ekonomi 

2016. 
4 Se AD 1988 nr. 143, RÅ 1985 1:39. 
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som tillkommer spelaren och vilken arbetsledningsrätt som tillkommer arbetsgivare på dam- 

respektive herrsidan. 

En idrottsförening kan vara uppbyggd på olika sätt och behöver inte nödvändigtvis enbart syssla 

med en idrott. För det fall att en spelare blir anställd i en förening som är uppbyggd som 

alliansförening med olika sektioner för de idrotter som utövas inom föreningen kan det vara 

svårt att avgöra vem som är att betrakta som arbetsgivare och således har möjligheten att utöva 

nämnda arbetsledningsrätt. Att ha kunskap om vem som har behörighet att besluta och styra 

över spelarnas arbete är av vikt eftersom att motstånd att följa order kan ses som arbetsvägran 

och vara grund för uppsägning eller avsked. 

Arbetet som fotbollsspelare medför en särskild arbetsmiljö, icke jämförbar med det traditionella 

yrkeslivet. Som fotbollsspelare är man i sitt arbete ständigt utsatt för skaderisk vid både träning 

och match. Vid skada eller sjukdom påverkar storleken på den ersättning som spelaren uppbär 

från sin förening också den ersättning som erhålls vid beslut om sjukersättning. För den spelare 

som har flera inkomstbringande sysselsättningar kan en sjukskrivning bli problematisk. Detta 

gäller särskilt om skadan som föranleder sjukskrivningen endast påverkar arbetsförmågan för 

anställningen som fotbollsspelare. Har spelaren, vid sidan av sitt yrke som fotbollsspelare, ett 

heltidsarbete som går att utföra även med exempelvis en muskelskada så riskerar spelaren att 

inte erhålla någon sjukersättning alls. Exempel finns också på fall där Försäkringskassan menar 

att rehabiliteringsträning ingår i en fotbollsspelares arbetsuppgifter och att tiden för denna 

uppgift får anses utvidgad under skadeperioden vilket ledde till att sjukersättning nekades helt.  

Vid sjukskrivning har arbetsgivaren ett lagstadgat rehabiliteringsansvar vilket även gäller för 

den som anställer en fotbollsspelare. Även här blir den ekonomiska olikheten inom 

fotbollsvärlden intressant att beakta vid en bedömning av vad som ingår i ansvaret. I enlighet 

med socialförsäkringens rehabiliteringskedja ska en sjukskriven arbetstagares arbetsförmåga 

först beaktas i förhållande till arbetsgivarens tillgängliga arbeten. Efter en tid ska dock 

arbetsförmågan bedömas utifrån normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. För den 

spelare som arbetar eller studerar vid sidan av sitt idrottande så tillkommer givetvis också 

ytterligare kompetens vilket skulle kunna få betydelse vid denna bedömning. En 

fotbollsförening med ett arbetskraftsbehov inom ekonomi eller marknadsföring skulle möjligen 

kunna omplacera en skadad spelare med utbildning eller kompetens inom dessa områden vid 

tiden för skadan. När arbetsförmågan så småningom ska bedömas också utifrån övriga 

arbetsmarknaden är det således möjligt att den spelare som innehar ytterligare en annan 
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kompetens utöver fotbollsspelande bedöms ha arbetsförmåga. Av detta framgår att 

socialförsäkringens rehabiliteringskedja och möjligheten att överföra denna på fotbollen utgör 

ett intressant studieobjekt.  

Idrotten har historiskt sett betraktats som en autonom sfär vars reglering och utförande har 

sluppit inblandning av rättslig karaktär. På grund av dess kommersialisering är idag rättsregler 

på flera områden tillämpliga inom idrotten (exempelvis arbetsrättsliga regler) samtidigt som det 

finns lagstiftning som även på ett mer indirekt sätt påverkar densamma varvid 

diskrimineringslagstiftningen kan nämnas. Rättssystemet är idag också i högre grad involverad 

på grund av de idrottsrelaterade fall som prövas inför domstol.5  

Det finns ändå fortfarande en föreställning om att idrottsrelaterade konflikter huvudsakligen 

ska försöka lösas inom idrottsrörelsen utan inblandning från utomstående. Detta har kallats 

idrottens rättsliga särart och leder till ett självbestämmande för de olika idrottsliga aktörerna. 

Genom att avvika från den normala rättstillämpningen och istället anpassa rätten till idrottens 

förutsättningar accepteras att idrotten bedöms annorlunda än övriga samhället. Denna 

särbehandling innebär företrädesvis en mer fördelaktig behandling än vad som gäller i andra 

fall och kommer till uttryck på ett flertal olika sätt i gällande rätt varvid olika argument kan 

motivera denna särskilda tillämpning.6  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda den professionella fotbollsspelarens arbetsskyldighet och 

särskilt behandla området i förhållande till sjuklön och sjukpenning vid skada eller sjukdom 

tillsammans med arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Därför ska möjligheten att tillämpa 

rehabiliteringskedjan på en fotbollsspelare utredas. Därefter ska också arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt utredas tillsammans med vilka möjligheter en arbetsgivare i form av en 

fotbollsförening har att tilldela den anställde andra arbetsuppgifter än att träna och spela 

fotbollsmatcher. På grund av de olika förutsättningar som fotbollsspelare i Sverige har idag 

kommer detta att göras med utgångspunkt i två olika scenarion.  

1. Spelare som erhåller sin totala inkomst från sitt fotbollsspelande. 

                                                 
5 Carlsson, 2004, s. 6. 
6 Lindholm, 2014, s. 33 f. 
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2. Spelare som erhåller inkomst från sitt fotbollsspelande men som också har en annan 

sysselsättning i form av arbete eller studier. 

För att uppfylla syftet krävs en redogörelse för när en fotbollsspelare ska vara att betrakta som 

arbetstagare i en arbetsrättslig mening tillsammans med den idrottsliga gränsdragningen för när 

en spelare är att anse som professionell. Möjligheten att betraktas som arbetstagare ska också 

utredas i förhållande till landslagsspel. 

För att uppnå syftet avser uppsatsen besvara följande frågor: 

1) Vad ingår i en fotbollsspelares arbetsskyldighet och vilka möjligheter har en 

arbetsgivare att omplacera sina arbetstagare? 

2) Går rehabiliteringskedjan att överföra på fotbollen och vilka konsekvenser följer av 

detta? 

3) Utgör gällande kollektivavtal samma skydd för alla fotbollsspelare? 

1.3 Avgränsningar 

Med anledning av ämnets omfattning där flera rättsområden aktualiseras är det lämpligt att göra 

vissa avgränsningar. Det kan uppkomma mängder med tillämpningsproblem när den 

arbetsrättsliga lagstiftningen i kombination med socialförsäkringen ska tillämpas på en 

professionell idrottsutövare. Denna uppsats kommer emellertid endast behandla de frågor som 

rör sjukskrivning. Vad som avses med idrottsutövare kan variera i olika sammanhang. Enligt 

skatteverkets synsätt är all ersättning i samband med idrottslig verksamhet att betrakta som 

ersättning till idrottsutövare.7 I denna definition ryms således förutom utövare av idrottslig 

verksamhet exempelvis också idrottsdomare och funktionärer. Med idrottsutövare avses i denna 

uppsats endast utövare av idrottslig verksamhet och utesluter således andra som erhåller 

ersättning i samband med idrottslig verksamhet vilket förutom idrottsdomare och funktionärer 

också kan vara tränare eller sportchef. 

Eftersom den arbetsrättsliga utvecklingen är väsensskild vid lagidrott i jämförelse med de 

individuella idrotterna kommer denna uppsats endast behandla lagidrottare. Detta betyder inte 

att analysen inte skulle kunna vara aktuell också för individuella idrottare. Eftersom fotboll 

både är den idrott i Sverige med flest utövare (501 372 st. år 2016) 8  och dess 

                                                 
7 SKV M 2016:2. 
8 Idrotten i siffror, RF, 2016. 
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specialidrottsförbund har en tämligen överlägsen omsättning9 i förhållande till övriga svenska 

specialidrottsförbund får det anses vara den sport som är mest kommersiellt gångbar och därav 

kommer uppsatsen främst behandla denna idrott även om också andra idrotter kan komma att 

beröras. Detta hindrar inte att slutsatserna även skulle kunna appliceras på andra idrotter vilka 

kan vara att likställa med fotboll.  

Fotbollsspelare med idrottandet som sitt yrke kan också leda till arbete även utanför Sveriges 

gränser. Denna uppsats kommer emellertid endast behandla de svenska rättsreglerna och 

förhållanden som kan uppstå inom Sverige. Vissa källor av internationell karaktär kan komma 

att användas men dessa kommer endast att tillämpas på svenska förhållanden.  

1.4 Metod och material 

Då uppsatsens syfte är att fastställa gällande rätt har den rättsdogmatiska metoden använts. Det 

innebär att gällande rätt har tolkats och systematiserats utifrån lagtext, förarbeten, praxis och 

doktrin.10 Syftet med uppsatsen stannar emellertid inte där utan avser även analysera rätten. 

Med hänsyn till att ett varierat material kan bidra till en rikare analys samtidigt som mängden 

rättskällor som behandlar idrottens juridik är begränsad har jag tillåtit källor som normalt inte 

tillmäts särskilt stor vikt vid fastställande av gällande rätt. Det arbetsrättsliga och 

socialförsäkringsrättsliga materialet är förvisso omfattande, men kopplingen till de undersökta 

idrottsliga frågeställningarna är ofta inte given vilket gör att dessa rättsområden fått agera som 

utgångspunkt för att sedan sammanlänkas med det mer specifikt idrottsjuridiska materialet som 

finns att tillgå. 

Ett viktigt komplement till det traditionellt juridiska materialet har varit de gällande 

kollektivavtalen på fotbollens område tillsammans med det spelaravtal som fungerar som ett 

standardavtal inom fotbollsbranschen och är gällande på både dam- och herrsidan. Därtill har 

försäkringsvillkor och ett antal dokument utgivna av Sveriges fotbollsförbund (SvFF) men 

också FIFA fyllt betydelsefulla luckor. Det har i vissa delar varit problematiskt att få tillgång 

till material på grund av fotbollsbranschens önskan att sköta sina ärenden internt genom 

skiljenämndsförfaranden. Detta förfarande gör att traditionella domstolsavgöranden på området 

är sällsynta. Nämnda skiljenämndsförfaranden är inte offentliga handlingar vilket förstås 

ytterligare försvårat materialinsamlandet. Det faktum att akterna inte bara är sekretessbelagda 

                                                 
9 Idrotten i siffror, RF, 2016. 
10 Se Sandgren, 2015, s. 723. 
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utan också förstörs av arkivansvarig hos SvFF när två år förflutit sedan ett skiljeavgörande 

slutligt avgjorts problematiserar även det materialsökningen. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelat i 4 kapitel där det första kapitlet redogör för bakgrunden och 

problemområdet som uppsatsen avser att behandla. Kapitlet innehåller också avsnitt som 

redogör för avgränsningar och metod. I Kapitel 2 beskrivs relevanta arbetsrättsliga frågor i 

allmänhet för att sedan följas upp av underavsnitt som behandlar respektive fråga på idrottens, 

eller närmare bestämt fotbollens område. Kapitel 3 fokuserar på socialförsäkringens lagstiftning 

och de krav som ställs för att en arbetstagare ska ha rätt till sjukersättning. Kapitlet innehåller 

vidare avsnitt som mer specifikt redovisar utfallet av socialförsäkringens tillämpning på 

fotbollsspelare. Valet av dispositionen är i första hand gjord för att ge läsaren en överskådlighet 

av materialet med hänsyn till att uppsatsen berör flera rättsområden. Syftet med underavsnitten 

som redogör för tillämpningen av reglerna på fotbollsspelare är att tydliggöra branschens 

särprägel och således ge läsaren möjligheten att läsa den avslutande analysen med kunskap om 

den särskilda situation en fotbollsspelare befinner sig i och därmed även från ett annat 

perspektiv än den traditionellt arbetsrättsliga. I det avslutande femte kapitlet analyseras vad som 

framkommit i uppsatsens huvuddel. Där framkommer också slutsatser och förslag på lösningar 

tillsammans med andra intressanta forskningsfrågor för framtiden.  
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2 Arbetsrätt 

Detta kapitel avser att behandla svensk arbetsrätt i allmänhet samt dess tillämpning och 

särreglering inom fotbollens område. Kapitlet kommer beröra de arbetsrättsliga källorna och 

dess systematik, de kollektiva aktörerna på idrottens arbetsmarknad samt en redogörelse för 

arbetsgivar- och arbetstagarbegreppet. I underavsnitt till varje rubrik behandlas dessa områden 

specifikt inom fotbollsbranschen. 

2.1 Arbetsrättens källor och systematik 

Den arbetsrättsliga regleringen omfattas av lag och annan författning, kollektivavtal, enskilda 

anställningsavtal samt rättspraxis. 11  Dess tillämpningsområde är brett. Regler om både 

anställningsavtal, kollektivavtal, arbetsmiljö och diskrimineringsförbud är några exempel som 

är aktuella på arbetsrättens område.12 Att redogöra för arbetsrättens systematik kan göras med 

flera olika utgångspunkter på grund av dess omfång.13 En traditionellt vanlig indelning är en 

uppdelning utifrån den kollektiva och den individuella arbetsrätten då man skiljer på reglerna 

utifrån vilket subjekt regleringen riktar sig mot.14  

De lagar och författningar som är arbetsrättens grund innehåller både tvingande, dispositiva och 

semidispositiva regler.15 Regleringen utgår från ett synsätt där arbetstagaren anses vara den 

svagare parten varför denne tillförsäkrats ett visst skydd genom den tvingande lagstiftningen.16 

Genom de semidispositiva reglerna17  möjliggörs emellertid att en stor del av förhållandet 

mellan anställningsparterna regleras genom kollektivavtal vilket skrivs av arbetstagar- och 

arbetsgivarorganisationerna och sedan gäller för arbetstagarna ett specifikt område. 18 

Kollektivavtalen har verkan inte bara för medlemmar av arbetstagarorganisationen utan även 

för övriga arbetstagare inom avtalsområdet.19 Detta medför att kollektivavtalet i många fall 

ersätter lagstiftning och särskilt vanligt är det att lönenivåer beslutas genom avtalet.20 För den  

tid som kollektivavtal gäller råder fredsplikt mellan parterna enligt 41 § MBL. Detta är en viktig 

                                                 
11 Viklund, 2015, s. 19. 
12 Adlercreutz & Mulder, 2014, s. 76. 
13 Glavå & Hansson, 2016, s. 49.  
14 Adlercreutz & Mulder, 2014, s. 75. 
15 Viklund, 2015, s. 24–25. 
16 Prop. 1981/82:71, s. 31.  
17 Se bl.a. 4 § MBL och 2 § 3 st. LAS. 
18 Adlercreutz & Mulder, 2013, s. 19.  
19 Ibid, s. 35. 
20 Ibid.  
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följd av kollektivavtalet och innebär att varken arbetsgivare eller arbetstagare tillåts använda 

någon form av stridsåtgärd som strejk eller lockout.  

På den enskilda nivån finns också det individuella anställningsavtalet som möjliggör 

individuella regleringar av anställningen i de delar där lagstiftningen är dispositiv.21 Dessa avtal 

är emellertid endast giltiga i de delar där de ger arbetstagaren bättre förmåner än de som lagen 

erbjuder.22 Utöver dessa källor ska också sedvänja och bruk samt rättspraxis nämnas. I vissa 

arbetsrättsliga frågor måste hänsyn tas till vad som är brukligt på arbetsmarknaden eller en 

specifik del av densamma.23 

De karakteristiska dragen hos den svenska modellen är enligt Glavå & Hansson tre till antalet. 

Det är kombinationen av organisationsgrad, samförståndsanda och semidispositivitet som gör 

att Sverige idag uppfattas som ett företagsvänligt land. En hög organisationsgrad ger 

kollektivavtal tyngd och genom samförståndsandan tillämpas semidispositiviteten som är vad 

som gör den svenska modellen flexibel med hänsyn till de olika delarna på arbetsmarknaden.24 

2.2 Fotbollens källor och systematik 

Aktörerna inom fotbollsbranschen är givetvis styrda av de allmänna reglerna på 

arbetsmarknaden men har även ett stort internt idrottsligt regelverk att förhålla sig till som 

tillkommit genom olika förbund och organisationer inom idrotten. För att klargöra detta ges 

nedan en genomgång av den idrottsliga organisationens struktur med särskild inriktning på 

fotbollsbranschen. 

Det internationella fotbollförbundet, FIFA är fotbollens styrande organ och är också den 

organisation som är rättighetsinnehavare av varumärket ”fotboll”. Detta skyddas av FIFA:s 

stadgar genom art. 2 och genom art. 22 överlåter man också en del av sin makt till sex olika 

konfederationer. Dessa konfederationer är geografiskt avgränsade och organiserar fotbollen 

inom sina respektive områden. Den europeiska konfederationen heter UEFA. Enligt art. 11 

FIFA:s stadgar kan alla nationsförbund i Europa som organiserar fotboll i respektive land och 

blir erkända av FIFA också bli medlemmar i UEFA. Tillsammans med sina medlemmar har 

FIFA, enligt art. 2 FIFA:s stadgar, som mål att bland annat upprätta ett regelverk för fotbollen 

                                                 
21 Viklund, 2015, s. 27. 
22 Bäckström, 2014, s. 37. 
23 Viklund, 2015, s. 30. 
24 Glavå & Hansson, 2016, s. 75–81. 
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och samtidig försäkra dess efterlevnad, organisera internationella tävlingar och kanske framför 

allt att kontinuerligt utveckla fotbollen.25 

Det svenska nationsförbundet som organiserar fotbollen i landet, SvFF består enligt 2 § SvFF:s 

stadgar av de självständiga ideella föreningar som upptagits som medlemmar i förbundet. En 

idrottslig verksamhet får enligt 21 § SvFF:s stadgar emellertid också bedrivas av ett aktiebolag, 

även kallat IdrottsAB, och rättigheten att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet får upplåtas till ett 

sådant aktiebolag. Detta gäller dock endast under vissa förutsättningar, bland annat att 

aktiebolaget till huvudsaklig del har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därtill 

naturligt anknytande verksamhet och om upplåtande förening har röstmajoritet på 

bolagsstämma i bolaget. 

Som medlem i en fotbollsförening eller IdrottsAB i Sverige som är upptagen som medlem i 

SvFF blir spelaren således också själv medlem i SvFF. Som medlemsförbund i FIFA måste 

SvFF följa både FIFA och dess konfederations, UEFA:s stadgar.26 SvFF är dessutom anslutet 

till den svenska idrottens högsta beslutande organ, Sveriges Riksidrottsförbund (RF), och är 

således styrda också av denna organisations stadgar.27 

Idrotten i allmänhet men fotbollen i synnerhet har en önskan om självreglering och är därför 

generellt sett negativt inställda till lagstiftning som påverkar fotbollen.28 Genom FIFA:s stadgar 

står det klart att också tvistelösning så långt möjligt ska skötas utan inblandning från 

utomstående.29 Av den anledningen är det väldigt få tvister inom idrotten som prövats av 

domstolar.30 Några undantag finns dock varav Bosmandomen31 bör nämnas särskilt eftersom 

den innebar en stor förändring för transfersystemet inom fotbollen.32  

Jean-Marc Bosman var en fotbollsspelare som år 1990 spelade för ett lag i den belgiska 

förstadivisionen. När hans kontrakt löpte ut kunde hans klubb enligt då gällande 

övergångsregler utestänga Bosman om han inte godtog det kontraktsförslag som han erbjudits. 

Detta menade Bosman var oförenligt med den EG-rättsliga fria rörligheten för arbetstagare och 

                                                 
25 Backman, 2005, s. 60 f. 
26 Backman, 2008, s. 29. 
27 Backman, 2007, s. 33.  
28 Backman, 2008, s. 27. 
29 Backman, 2005, s. 60.  
30 Lindquist, 1998, s. 144. 
31 Mål C-415/93. 
32 Sund, 2007, s. 175. 
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väckte därför skadeståndstalan vilket slutligen ledde till att EG-domstolen avgjorde frågan 

vilket gjordes till Bosmans fördel. 

Fotbollsbranschens strävan att lösa dess tvister internt synliggörs förutom i FIFA:s stadgar 

också i det standardavtal som alla spelare måste ingå för att spela matcher som arrangeras i 

SvFF:s regi. Enligt 10 § ska tvister i anledning av standardavtalet avgöras genom 

skiljeförfarande enligt Reglementet för SvFF:s skiljenämnd vilket är fastställt av SvFF:s 

styrelse. Skiljenämnden ska enligt 2 § Reglementet för SvFF:s skiljenämnd bestå av en, eller 

om part begär det, tre skiljemän. Ordföranden utses av SvFF:s styrelse om inte SvFF själva är 

part, då ska ordföranden utses av Riksidrottsstyrelsen. Har part begärt att nämnden ska bestå av 

tre skiljemän ska vardera parten utse ytterligare en skiljeman. Parterna ska enligt 13 § själv 

svara för sina egna kostnader och är solidariskt ansvariga för ersättningar och kostnader till 

ordföranden och sekreteraren vilka delas lika mellan parterna, även om parterna själva får 

komma överens om en annan kostnadsfördelning. Ingen av de som biträtt skiljenämnden får 

enligt 14 § obehörigen röja innehållet i skiljenämndens avgörande eller annat som förekommit 

under förfarandet och enligt 15 § ska akterna förstöras när två år har förflutit sedan ett 

skiljeavgörande slutligt avgjorts. 

2.3 Organisationer på arbetsmarknaden 

I 6 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) definieras arbetsmarknadens 

parter som sammanslutningar av arbetsgivare respektive arbetstagare som enligt sina stadgar 

tillvaratar sina medlemmars intressen i förhållande till motparten. Det är således endast 

organisationer med avsikt att tillvarata arbetstagarnas respektive arbetsgivarnas intressen som 

erkänns i det arbetsrättsliga systemet.33 Organisationerna på den svenska arbetsmarknaden styrs 

inte av någon form av offentlig reglering eller administrativ kontroll.34  

Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av en hög organisationsgrad på både 

arbetstagarsidan som arbetsgivarsidan.35 Detta är något som värdesätts högt och därför har man 

också skyddat arbetstagarnas fackliga arbete och rätten att organisera sig i lagstiftningen genom 

exempelvis 4§ lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen och 2 kap. 

1 § 5 p. regeringsformen.  

                                                 
33 Glavå, 2016, s. 87. 
34 Adlercreutz & Mulder, 2013, s. 91. 
35 Adlercreutz & Mulder, 2013, s. 34. 
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2.3.1 Organisationer på fotbollens område 

Spelarföreningen Fotboll i Sverige (SFS) är en intresseorganisation som bildades år 1975 vars 

centrala uppgift enligt 1 § SFS stadgar är att tillvarata och skydda sina medlemmar och deras 

intressen i skydds-, trygghets- och ekonomiska frågor. Detta görs främst genom att representera 

spelarna i kollektivavtalsförhandlingar. SFS ska enligt 1 § SFS stadgar också verka för ett gott 

samarbete mellan spelarna och övriga verksamma inom fotbollen. Enligt 2 § SFS stadgar äger 

alla fotbollsspelare som deltagit i serier godkända av SvFF rätt att bli medlem i SFS.  

SFS är tillsammans med omkring 60 andra medlemsländer anslutna till FIFPro vilket är en 

sammanslutning av spelarorganisationer vars huvudsakliga syfte enligt art. 2 FIFPro:s stadgar 

är att tillvarata och försvara professionella fotbollsspelares rättigheter över hela världen. Detta 

görs genom att föra samman de organisationer som företräder fotbollsspelare världen över och 

söka öka solidariteten spelarna emellan samtidigt som de aktivt arbetar för att förbättra 

fotbollsspelares rättigheter gentemot olika intressenter i branschen. 

På herrsidan är det SFS tillsammans med fackförbundet Unionen som sköter förhandlingarna 

av kollektivavtalet för fotbollsspelarnas räkning. Motparten utgörs där av Svensk Elitfotboll 

(SEF) tillsammans med Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott (Arbetsgivaralliansen) 

som är arbetsgivarorganisationerna i branschen och representerar de klubbar som tillhör 

Allsvenskan och Superettan. SEF är en intresseorganisation med uppdrag att vara ledande i 

utvecklingen av svensk elitfotboll på klubbnivå sportsligt, ekonomiskt, kommersiellt och 

administrativt.36 Unionen och Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott utgör avtalsparter 

för nu gällande avtal även om både SFS och SEF varit delaktiga vid alla förhandlingar.37  

På damsidan är det SFS ensamt som förhandlat fram gällande kollektivavtal med motparten 

som där är arbetsgivarorganisationen Elitföreningen Damfotboll (EFD) vilka representerar 

klubbarna som tillhör Damallsvenskan och Elitettan. EFD har enligt 1 § EFD:s stadgar till 

uppgift att åstadkomma ett fast arbete med anslutna föreningar och samtidigt utveckla 

damfotbollen i Sverige. Organisationens syfte enligt stadgarna gör att det kan ifrågasättas om 

den är att betrakta som en arbetsgivarorganisation i enlighet med 6 § MBL. Detta gör att även 

kollektivavtalet som sådant, slutet av EFD och SFS, kan sättas under debatt. Klart är att parterna 

idag behandlar avtalet som gällande. 

                                                 
36 http://www.svenskelitfotboll.se/om-sef/ 
37 Förhandlingsprotokoll Herrallsvenskan, mellan Arbetsgivaralliansen Fotbollsutskottet och Unionen, s. 1. 
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2.4 Arbetsrättens källor inom fotbollen – Gällande kollektivavtal 

Arbetsrättens systematik på idrottens område är densamma som på övriga arbetsmarknaden. 

Den kollektivavtalsrättsliga regleringen har dock historiskt sett varit förhållandevis liten och 

därmed långt ifrån lika betydelsefull som inom andra områden. Eftersom att avsteg från flera 

av de arbetsrättsliga reglerna endast medges genom just kollektivavtal samtidigt som allt fler 

idrottare är att anse som anställda får kollektivavtalets vikt anses ha ökat i vart fall inom de 

mest kommersiella idrotterna, varav fotbollen är en.38 Dagens kollektivavtal innebär betydande 

avsteg från den arbetsrättsliga lagstiftningen och är avgörande för att fotbollsbranschen ska 

kunna fortsätta verka på det sätt som krävs för att konkurrera internationellt.  

För fotbollsspelare finns det ett kollektivavtal på både dam- och herrsidan.39 Härefter kallar jag 

kollektivavtalet på damsidan för ”damavtalet” och motsvarande på herrsidan för ”herravtalet”. 

Det nu gällande damavtalet trädde i kraft den 1 april 2013 och löpte ut den 31 december 2014 

men gäller efter överenskommelse även fortsättningsvis tills vidare fram till dess att någon av 

parterna säger upp avtalet. I skrivande stund sker mellan parterna samtal för om att inleda 

förhandlingar för att få ett nytt avtal på plats.  

På herrsidan träffades ett nytt avtal den 2 september 2016 vilket gäller fram till 31 december 

2019. 40  Som på övriga arbetsmarknaden så kompletteras kollektivavtalets villkor av det 

individuella anställningsavtalet men inom fotbollen finns det även ett normerande standardavtal 

(nedan kallat spelaravtalet), framtaget av Svenska Fotbollförbundet (SvFF), Svensk Elitfotboll 

(SEF), Spelarföreningen i Sverige (SFS) och Elitfotboll Dam (EFD). Spelaravtalet måste enligt 

3 kap. 8 § SvFF representationsbestämmelser ingås mellan spelaren och idrottsföreningen för 

att spelaren ska få representera idrottsföreningens representationslag vid spel i de högsta 

divisionerna. Spelaravtalet utgör ett medel för SvFF att kontrollera föreningarnas verksamhet 

och säkerställa att kraven från UEFA och FIFA uppfylls eftersom SvFF inte är 

kollektivavtalsparter och därför saknar möjlighet att påverka dess innehåll. Genom 11 § 

spelaravtalet begränsar man innehållet i de individuella anställningsavtalen eftersom att andra 

avtal som reglerar de förhållanden som föreskrivits i spelaravtalen inte är bindande mellan 

parterna. Kollektivavtalet kan med anledning av detta i vissa delar närmast beskrivas som ett 

                                                 
38 Lindholm, 2014, s. 142–145.  
39 SFS, Kollektivavtal för fotbollsspelare (2013); Unionen, Kollektivavtal för fotbollsspelare (2017). 
40 2 §, Förhandlingsprotokoll Herrallsvenskan. 
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ramavtal där närmare bestämmelser istället finns att läsa i spelaravtalet som är integrerat i 

kollektivavtalet genom 1 § 3 st.  i respektive avtal. 

Båda kollektivavtalen avser allmänna anställningsvillkor för fotbollsspelare i Sverige, men bara 

för spelare i Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan och Elitettan. Damavtalet omfattas 

enligt 1 § av ”alla till EFD anslutna fotbollsföreningar och IdrottsAB i deras egenskap av 

arbetsgivare och hos dessa anställda elitfotbollsspelare som är professionella enligt Svenska 

Fotbollförbundets (SvFF) vid varje tid gällande bestämmelser härom. EFD åtar sig att tillämpa 

avtalet även beträffande spelare som inte är medlemmar i SFS.” Detta gör att avtalet omfattar 

föreningar och IdrottsAB i Damallsvenskan och Elitettan och de spelare som tillhör föreningar 

i dessa serier, oavsett om de är medlemmar i SFS. Herravtalet innehåller en motsvarande 

skrivning och omfattas å sin sida enligt 1 § av de föreningar och IdrottsAB till SEF anslutna 

vilket gör att föreningar och IdrottsAB i Allsvenskan och Superettan omfattas. Även på 

herrsidan tillämpas kollektivavtalet enligt 1 § på alla spelare i nämnda serier, oavsett 

medlemskap i Unionen och SFS.  

Som på andra delar av arbetsmarknaden tjänar anställda fotbollsspelare in semesterdagar för 

sitt arbete i enlighet med semesterlagen (1977:480). Genom kollektivavtalet har emellertid 

vissa avsteg från lagstiftningen gjorts. Enligt 12 § semesterlagen ska minst fyra veckors 

semesterledighet förläggas under juni-augusti men enligt 8 § 2 st. damavtalet respektive 7 § 2 

mom. herravtalet ska semestern för spelarna förläggas av arbetsgivaren efter samråd med 

spelaren med den enda begränsningen i arbetsgivarens beslutanderätt att spelaren har rätt till 

minst två veckors sammanhängande semester under icke-tävlingssäsong. I övrigt beslutar 

arbetsgivaren för alla fall där oenighet av semesterns förläggning uppstår. I både dam- och 

herravtalet har även avsteg gjorts beträffande semesterlön. Enligt 8 § 3 st. damavtalet respektive 

7 § 3 mom. herravtalet ska spelaren erhålla den aktuella månadslönen också vid 

semestertillfället och har således inte någon rätt till ytterligare semesterlön eller tillägg. 

Båda avtalen saknar bestämmelser om lönenivå vilket vanligen brukar regleras med 

kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden. Konstruktionen i fotbollsbranschen med 

individuella kontrakt liknar istället närmast den som brukar gälla för chefer och verkställande 

direktörer. Konceptet med kollektivavtalen tillsammans med spelaravtalet utgör ändå 

tillsammans något som kan jämföras med regleringen på den reguljära arbetsmarknaden.41 

                                                 
41 Sund, 2007, s. 180. 
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Ett kollektivavtal innebär som nämnt en fredsplikt vilket utgör en trygghet för båda parter under 

avtalstiden eftersom avtalet sannolikt har inneburit fördelaktiga avsteg från lagstiftningen för 

dem båda. På grund av fotbollsbranschens särart är undantagen i kollektivavtalen på området 

relativt många. Flera av avvikelserna är av betydande vikt för arbetsgivarnas möjlighet att 

bedriva sin verksamhet på det sätt som idag är möjligt men också nödvändigt ur föreningens 

perspektiv. Bland de avsteg från lagstiftningen som gjorts genom kollektivavtalet är 

möjligheten för föreningen att planera arbetstiden för spelarna av stor vikt. 6 § i dam- respektive 

herravtalet ersätter arbetstidslagen (1982:673) i sin helhet och ger arbetsgivaren rätt att besluta 

om arbetstidens förläggning med den enda begränsningen att arbetets förläggning måste ske så 

att spelaren erhåller dygnsvila, veckovila och raster samt att veckoarbetstiden inte överskrider 

de begränsningar som anges i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/88/EG om 

arbetstidens förläggning i vissa avseenden (arbetstidsdirektivet). Kollektivavtalen gör även 

avsteg från lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) vad gäller tillåtna anställningsformer 

och förtur till återanställning. Detta kommer beskrivas närmare nedan men bör nämnas här 

eftersom det utgör en viktig del i hur föreningens som arbetsgivare har möjlighet att planera 

och styra sin verksamhet. Utan detta avsteg från lagstiftningen hade de visstidsanställda 

spelarnas anställning omvandlats till en tillsvidareanställning efter två år i enlighet med LAS 

regler vilket skulle försvåra, om inte omöjliggöra för föreningarna att bygga ett 

konkurrenskraftigt lag.  

2.5 Arbetstagarbegreppet 

Att fastställa att någon är arbetstagare leder till konsekvenser i form av både rättigheter och 

skyldigheter för arbetstagaren men också för arbetsgivaren. 42  Anställningsskyddet genom 

framför allt LAS tillkommer endast den som betraktas som arbetstagare. Alla avtal om 

utförande av arbete är dock inte att se som anställningsavtal. Till detta finns också 

uppdragsavtal vilket medför andra skyldigheter och rättigheter för både den som beställer 

arbetet och den som utför, i en jämförelse med ett arbetsgivar- och arbetstagarförhållande. 

Karaktäriserande för ett anställningsavtal är att arbetstagaren fortlöpande ställer sin arbetskraft 

till arbetsgivarens förfogande för de arbetsuppgifter som uppkommer, medan den som arbetar 

på uppdrag normalt presterar ett visst arbete med ett visst resultat.43 

                                                 
42 Viklund, 2015, s. 43.  
43 Källström & Malmberg, 2016, s. 23. 
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Trots att arbetstagarbegreppet är så centralt inom arbetsrätten så är det inte definierat i den 

arbetsrättsliga lagstiftningen.44 Klart är i alla fall att en arbetstagare endast kan utgöras av en 

fysisk person.45 Avsaknaden av definition av arbetstagarbegreppet i lagtext har lett till att det 

istället fått sitt innehåll från rättspraxis där en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i 

det enskilda fallet är avgörande för om man ska betraktas som arbetstagare.46 Som exempel kan 

nämnas HD:s uttalande om arbetstagarbegreppet i NJA 1949 s. 768. 

”Frågan huruvida någon i lagens mening är arbetstagare hos annan eller icke är att 

bedöma efter vad dem emellan kan anses avtalat varvid man icke kan inskränka sig till 

något visst avtalsvillkor såsom ensamt avgörande utan har att beakta alla i samband med 

avtalet och anställningen förekommande omständigheter. Härvid kan de avtalsslutandes 

ekonomiska eller sociala ställning vara ägnad att belysa, huru avtalet bör uppfattas. Att 

förhållandena i varje särskilt fall bliva avgörande hindrar icke att, om avtalet är av en 

mera allmänt förekommande typ, ledning kan hämtas från den uppfattning om rättsläget 

som eljest mera allmänt gjort sig gällande.” 

Vad parterna själva har kallat förhållandet sinsemellan i ett avtal är således inte ensamt 

avgörande utan endast en del i bedömningen.47 Denna bedömning har utvecklats till ett antal 

faktorer i praxis vilka alla ska beaktas för att undersöka vilket håll som väger över – 

arbetstagarförhållande eller uppdragsförhållande. Det krävs inte att alla kriterier är uppfyllda, 

dessa ska istället betraktas som omständigheter som talar för det ena eller andra förhållandet.48 

Det ska dock påpekas att det inte är fråga om en enkel hopsummering av omständigheter som 

talar för det ena eller andra sättet att betrakta en given situation. De faktorer som beaktas är av 

olika vikt och dess vara eller icke vara ska också värderas på olika vis.49   

De två första faktorerna som beaktas är nära sammankopplade och kan benämnas som kärnan 

i ett anställningsförhållande. För att en person ska betraktas som arbetstagare talar en personlig 

arbetsskyldighet.50 Kan personen i fråga låta någon annan utföra arbetet i sitt ställe ligger 

förhållandet närmare att betraktas som ett uppdragsförhållande. Vad parterna haft för avsikt 

med avtalet är inte avgörande för bedömningen av om arbetsskyldighet föreligger, härtill måste 

                                                 
44 Adlercreutz & Mulder, 2013, s. 59. 
45 Se AD 2013 nr. 32.  
46 Se exempelvis NJA 1949 s. 768, AD 2005 nr. 16. 
47 Se även AD 1981 nr 18.  
48 Adlercreutz, 1964, s. 226. 
49 SOU 1975:1, s. 722 f.; SOU 1993:32 s. 229. 
50 AD 1976 nr. 64; AD 1987 nr 21.  
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den faktiska tillämpningen också beaktas.51 Just förekomsten av en personlig arbetsskyldighet 

tillskrivs stor betydelse i bedömningen.52 Den andra faktorn som tillmäts betydelse är frågan 

om vem som faktiskt utför arbetet. Frågan har som nämnts nära anknytning till den personliga 

arbetsskyldigheten och det faktum att personen själv utfört arbetet talar för att denne ska 

betrakta som arbetstagare medan det faktum att någon på sitt ansvar låter annan utföra arbetet 

istället anses tala för ett uppdragsförhållande.53 

En skyldighet att fortlöpande ställa sin arbetskraft till förfogande är karaktäristiskt för ett 

arbetstagarförhållande. 54  Möjligheten att avböja erbjudande om arbete talar således för 

motsatsen, vilket gör att den som kan styra omfattningen av sitt arbete men även inriktningen i 

densamma ligger närmast att betrakta som uppdragstagare. 55  För att ett förhållande ska 

betraktas vara på uppdrag talar också det faktum att det endast är av tillfällig natur. Det 

förhållande som istället är att betrakta som varaktigt och regelbundet har i praxis benämnts som 

en omständighet som talar för ett arbetstagarförhållande.56 

Att vara förhindrad att utföra liknande arbete av betydelse åt någon annan är en omständighet 

vilken talar för ett arbetstagarförhållande medan möjligheten att åta sig fler uppdrag utan 

begränsning i avtal eller av arbetsförhållanden talar för motsatsen.57 Det faktum att förbud mot 

att arbeta åt andra saknas tillsammans information om att arbete åt andra faktiskt har utförts, är 

faktorer som gemensamt talar starkt för att ett utfört arbete ska anses vara gjord på uppdrag.58  

Att vara underkastad kontroll vad gäller sättet för arbetets utförande, arbetstiden eller 

arbetsplatsen talar för ett anställningsförhållande.59 Detta kan utgöras av krav på deltagande vid 

vissa möten eller skyldighet att utföra arbete på viss plats.60 Att inneha möjligheten att själv 

bestämma på vilket sätt en uppgift ska utföra, likaväl som när och var är en omständighet som 

talar för att ett uppdragsförhållande föreligger.61 

                                                 
51 SOU 1993:32, s. 229. 
52 Adlercreutz, 1964, s. 231. 
53 SOU 1975:1, s. 722; Adlercreutz, 1964, s. 231. 
54 SOU 1975:1, s. 722. 
55 AD 1987 nr. 21. 
56 AD 1975 nr. 84. 
57 SOU 1975:1 s. 722; AD 1977 nr. 98. 
58 Adlercreutz, 1964, s. 242; NJA 1950 s. 11. 
59 SOU 1975:1 s. 722. 
60 Adlercreutz, 1964, s. 245; AD 1987 nr. 21. 
61 AD 1998 nr. 138.  
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När det gäller utrustning som används vid utförande av arbete talar det faktum att 

huvudmannens utrustning och material används för att förhållandet ska anses som ett 

arbetstagarförhållande. 62   Detta för att personen i fråga då endast kan sägas inställa sin 

arbetskraft till förfogande utan att bidra med något övrigt material. Inom samma område faller 

den omständigheten att huvudmannen disponerar den lokal där arbetet utförs. Ett sådant 

förhållande anses tala för ett arbetstagarförhållande. 63  Motsatsen, att arbetsutövaren själv 

tillhandahåller utrustning och material samtidigt som arbetet utförs någon annanstans än i 

huvudmannens lokaler, talar däremot för ett uppdragsförhållande. 

En annan faktor som ges betydelse är formen för vederlaget. I detta ryms dels ersättning för 

utlägg i arbetet men framför allt för arbetsprestationen. Den, vars vederlag är helt beroende av 

verksamhetens ekonomiska resultat ligger närmast att betrakta som uppdragstagare medan den 

som erhåller en garanterad minimiinkomst står närmare ett arbetstagarförhållande.64 Det faktum 

att någon minsta förtjänst inte avtalats är dock inte avgörande för om ett förhållande ska vara 

att betrakta som på uppdrag eller anställning.65 

Slutligen ska det vid en bedömning också beaktas huruvida personen är att betrakta som 

arbetstagare ur ett socialt och ekonomiskt hänseende. 66  Till detta hör också faktorer som 

innehav av F-skattsedel, vilket talar för ett uppdragsförhållande, eller försök att undkomma 

arbetslagstiftningen genom att beteckna en avtalsrelation på annat sätt än omständigheterna 

faktiskt är beskaffade.67  

2.5.1 Definition av begreppet professionell idrottsutövare 

Det finns ingen global definition av begreppet professionell idrottsutövare men inte heller inom 

det egna landets gränser är synen på vem som ska betraktas som en professionell idrottsutövare 

enhetlig. Från ett skatterättsligt perspektiv inkluderas exempelvis både domare och tränare 

begreppet idrottsutövare.68 I fotbollsbranschen är synen på vem som ska betraktas som spelare 

oproblematisk men vem som är att anse som professionell råder det olika mening om. En 

fotbollsspelare anses av FIFA vara professionell om spelaren har ett skriftligt kontrakt med en 

klubb och får mer betalt för sitt fotbollsutövande än de kostnader som uppkommer med 

                                                 
62 SOU 1975:1 s. 722. 
63 Adlercreutz, 1964, s. 249. 
64 SOU 1975:1, s. 722. 
65 AD 1979 nr. 155. 
66 SOU 1975:1, s. 722.  
67 SOU 1975:1, s. 722; AD 2005 nr. 33.  
68 SKV 2016:2. 
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anledning av detsamma. 69  Enligt Lindholm utgör detta i praktiken definitionen av 

professionella idrottsutövare i allmänhet även om skrivningen syftar specifikt på 

fotbollsspelare.70 SvFF betraktar å sin sida en fotbollsspelare som professionell om den under 

ett kalenderår från förening eller IdrottsAB uppbär lön eller annan inkomstpliktig förmån för 

sitt utövande till ett sammanlagt belopp om lägst 10 000 kr.71 Den svenska definitionen är 

således något snävare än den internationella men båda definitionerna är enbart idrottsliga och 

har således ett begränsat rättsligt värde. Från ett arbetsrättsligt perspektiv kan en spelare sägas 

betraktas som antingen arbetstagare, uppdragstagare eller amatör varav de två första endast kan 

utgöras av professionella idrottsutövare.72 

2.5.2 Idrottsutövare som arbetstagare 

Idrottsutövare har inte alltid varit accepterade som arbetstagare. Att utöva idrott mot ersättning 

var under en lång tid inte ens tillåtet. Steget till professionalism gick via en tid då idrottsutövare 

tävlade som amatörer men erhöll ekonomisk ersättning för sitt deltagande. 73  Det svenska 

fotbollförbundet (SvFF) upphävde sina amatörbestämmelser år 1967 men år 1975 fastslog 

Försäkringsdomstolen att den ersättning som en fotbollsspelare erhållit inte utgjorde inkomst 

av förvärvsarbete och år 1976 ansåg det svenska fotbollförbundet fortfarande att det vore rent 

av orimligt att betrakta fotbollsspelare som arbetstagare.74 Förbundet hävdade till och med att 

ett sådant synsätt skulle får allvarlig negativ effekt för idrottsrörelsen.75  

Synen på idrottsutövarnas ställning som arbetstagare förändrades först år 1985 då Benny 

Westblom-domen (RÅ 1985 1:39) kom. I målet som rörde ishockeyspelaren Westblom 

avgjorde Regeringsrätten (RÅ, numera Högsta förvaltningsdomstolen HFD) frågan om den 

ersättning han erhållit från klubben skulle inkluderas i avgiftsunderlaget för debitering av 

arbetsavgifter för klubben. RÅ ansåg att den ersättning Westblom erhållit inte enbart var i form 

av kostnadstäckande ersättning för en ideell eller hobbybetonad verksamhet utan var att 

jämställa med förvärvsarbete på grund av anställning. Därmed ansågs också föreningen vara att 

betrakta som arbetsgivare i förhållande till Westblom. RÅ fastslog genom denna dom att 

                                                 
69 Art. 2, FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players. 
70 Lindholm, 2014, s. 143. 
71 SvFF Representationsbestämmelser, s. 2. 
72 Lindholm, 2014, s. 143. 
73 Lindholm, 2014, s. 142. 
74 Bet. 1976/77: SfU8 (bilaga 1), Lindquist, 1998, s. 154 f. 
75 Bet. 1976/77: SfU8 (bilaga 1, s. 16) 
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idrottsutövare principiellt kan vara att betrakta som arbetstagare. Detta leder till att en 

idrottsutövare kan betraktas som anställd och en idrottsförening som arbetsgivare.76  

Att en idrottsutövare kan vara att betrakta som arbetstagare har också bekräftats både direkt och 

indirekt i senare rättsfall.77 AD 1988 nr. 143 behandlades en basketspelares anställning till en 

basketklubb. Att anställningen var tidsbegränsad var parterna överens om men inte 

omfattningen av densamma. Spelaren ansåg att anställningsavtalet gällde för ett år medan 

klubben gjorde gällande att man endast träffat avtal om en provanställning under en månad. AD 

fann att omständigheterna visade att en månads provanställning var avtalat och bekräftade 

således indirekt att spelaren var att betrakta som en arbetstagare.  

Genom bland annat nämnda dom står det idag klart att i vart fall de idrottsutövare som utövar 

de inom Sverige största lagidrotterna kan betraktas som arbetstagare.78 För de individuella 

idrottarna ter det sig inte riktigt lika självklart, vilket ska nämnas kort nedan. 

Inom fotbollen, men ännu inte i Sverige, finns också ett förfarande som brukar benämnas ”third-

party ownership” (TPO) vilket innebär att annan än fotbollsföreningen äger en del av de 

ekonomiska rättigheterna till en spelare.79 Detta är inte uppskattat av FIFA som genom art. 

18bis i Regulations on the Status of Players (RSTP) har införd ett förbud mot att en tredje part 

utövar inflytande på en fotbollsförenings affärer vilka också lett till straff i flera fall. 

2.5.3 Idrottsutövare som uppdragstagare 

För det fall att en idrottsutövare inte anses utgöra arbetstagare i förhållande till sin 

idrottsförening är denne närmast att betrakta som uppdragstagare, under förutsättning att den 

utövar sin idrott professionellt.80 Det finns exempel på idrottsutövare som sätter sitt utövande 

som verksamhet på bolag. Det handlar främst om idrottare som utövar individuella idrotter och 

detta utgör ett skäl för att betrakta idrottsutövaren som uppdragstagare.  

I en jämförelse mellan en lagidrottare och en individuell idrottare finns det flera faktorer som 

talar för att de inte alltid ska bedömas på samma sätt, men det måste förstås avgöras i varje 

enskilt fall. Generellt sett kan sägas att om en idrottare inte är bunden till sin förening vad gäller 

arbetstid, plats eller omfattning är detta faktorer som talar för att arbetet ska anses vara utfört 

                                                 
76 Backman, 2006, s. 335. 
77 Se exempelvis AD 1988 nr. 143, AD 1989 nr. 10 och RÅ 2001 ref. 50. 
78 Lindholm, 2014, s. 142. 
79 FIFA, Third-party ownership of players’ economic rights, s. 1. 
80 Lindholm, 2014, s. 143. 
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på uppdrag. Ges även frihet vad gäller antalet arbetstillfällen och möjligheter välja vilka 

tävlingar idrottaren vill ställa upp i, utgör det ytterligare skäl för att betrakta idrottaren som 

uppdragstagare istället för arbetstagare.  

2.5.4 Arbetstagarbegreppets tillämpning på fotbollsspelare – i förening  

Det faktum att en idrottsutövare, och således även en fotbollsspelare, kan vara att betrakta som 

arbetstagare innebär givetvis inte att alla fotbollsspelare är anställda. Precis som på övriga 

arbetsmarknaden gäller den i praxis beskrivna helhetsbedömningen och där nämnda faktorer är 

avgörande också för huruvida en fotbollsspelare ska anses vara arbetstagare. Avgörande blir 

således inte vad spelaren och föreningen kommit överens om i avtalet utan alla de faktiska 

omständigheter som föreligger och på vilket sätt avtalet efterlevs i praktiken.81  

En professionell fotbollsspelares avtal med en förening eller IdrottsAB förbinder, enligt 2 § 1 

st. spelaravtalet, spelaren att medverka i föreningens aktiviteter kopplade till fotboll och därtill 

närliggande uppgifter som uppkommer efterhand. Spelaren måste personligen utföra arbetet 

och kan inte överlämna sina arbetsuppgifter till annan eftersom avtalet har sin grund i den 

enskilde spelarens egenskaper och kvaliteter. En spelare kan förvisso ersättas i en 

matchsituation men den kan inte själv välja att sätta någon annan i sitt ställe på ett sätt som 

skulle tala för ett uppdragsförhållande. Spelaren saknar möjlighet att utöva liknande arbete åt 

någon annan under avtalstiden eftersom den endast har rätt att representera den förening som 

denne har avtal med.  

Föreningen förser ofta spelaren med material i form av träningskläder och fotbollsskor och för 

det utförda arbetet erhåller spelaren normalt en månatlig lön. Det faktum att det i 

fotbollsbranschen är vanligt med bonussystem för vissa prestationer utgör en omständighet som 

talar för uppdragsförhållande men detta kan inte ensamt anses vara tillräckligt för att betrakta 

ett förhållande som på uppdrag. En fotbollsspelare är vidare underkastad föreningens kontroll 

och måste infinna sig i direktiv avseende exempelvis arbetstid och arbetsplats. Detta omfattas 

normalt av att spelaren måste infinna sig till träningar och matcher men också möten eller 

sponsoraktiviteter på tider som föreningen anger.  

Möjligheten att styra spelarens arbetstid begränsas av 2 § 2 st. damavtalet varigenom stadgas 

att endast spelare som erhåller en lön om minst 15 000 kr per månad och har minst 75 % av sin 

totala lön från fotbollsutövandet är tvungna att delta vid träning på dagtid. För övriga spelare 

                                                 
81 Delis & Söderberg, 2007, s. 82. 
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bör arbetsgivaren förlägga träning på tider som ger spelaren möjlighet att trygga sin försörjning 

på annat sätt genom att arbeta eller studera på dagtid. Någon liknande begränsning i föreningens 

rätt att besluta om arbetstid eller arbetsplats finns inte på herrsidan där spelarna enligt 3 § mom. 

2 herravtalet är förbjudna att utföra arbete eller bedriva ekonomisk verksamhet som konkurrerar 

med eller står i strid med den fotbollsverksamhet som arbetsgivaren bedriver. Detta medför 

förvisso att damspelare i större utsträckning har möjlighet att utföra annat arbete vid sidan av 

sin sysselsättning som fotbollsspelare men det finns inget som hindrar att en arbetstagare har 

flera arbetsgivare och bestämmelsen innebär därför inte att en damspelare inte kan vara anställd 

även av den förening hon representerar.  

Det faktum att spelarnas avtal är tidsbegränsade (se avsnitt 2.7) med en avtalstid om maximalt 

fem respektive tre år för spelare över eller under 18 år gör att förhållandet mellan parterna får 

ses som tillfälliga vilket talar mot ett anställningsförhållande. Enbart detta förhållande kan 

emellertid inte anses tillräckligt för att bedöma att förhållande som något annat än anställning, 

för det fall att övriga omständigheter alla talar för ett anställningsförhållande.  

Det ovan beskrivna gör sammantaget att fotbollsspelare i vart fall i den högsta divisionen på 

damsidan och de två högsta divisionerna herrsidan i de allra flesta fall är att betrakta som 

arbetstagare i förhållande till den förening spelaren representerar. Det går inte att sluta sig till 

en enda faktor som är avgörande för om en spelare inte ska vara att betrakta som arbetstagare 

eftersom en helhetsbedömning enligt praxis ska göras i varje enskilt fall. Eftersom en förening 

i normalfallet behandlar alla sina spelare på samma sätt vad gäller krav på deltagande och 

underkastelse av föreningens direktiv kan det argumenteras för att det endast är den ekonomiska 

ersättningen som avgör om en spelare ska vara att betrakta som arbetstagare. Emellertid kan en 

förening särbehandla spelare på ett sätt som påverkar bedömningen varför omständigheterna i 

det enskilda fallet är avgörande. 

2.5.5 Arbetstagarbegreppets tillämpning på fotbollsspelare – i landslag 

Till det svenska landslaget kallas de spelare som enligt den anställda förbundskapten är de bästa 

spelarna med svenskt medborgarskap. Enligt 5 § i SvFF tävlingsbestämmelser (hädanefter 

tävlingsbestämmelserna) får den spelare som blivit kallad att delta i landskamp inte utan giltig 

anledning undandra sig deltagande. Spelaren är således personligen skyldig att utföra arbetet 

om inte giltig anledning kan anges. Den som deltagit i en A-landskamp saknar därefter 
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möjlighet att deltaga i annat lands landslag, även om spelaren innehar dubbla medborgarskap.82 

Vid landslagssamlingar förser SvFF spelarna med material och utrustning och tillhandahåller 

bland annat boende, möteslokaler och spelplaner. Spelarna är i sin tur skyldiga att följa de 

direktiv som ges angående exempelvis möten och träningar, både vad gäller tid och plats. Alla 

dessa omständigheter talar för att uttagna landslagsspelare är att betrakta som arbetstagare i 

förhållande till förbundet.  

Det faktum att spelarna inte erhåller någon månatlig lön för sitt arbete utan istället erhåller ett 

arvode för samlingsdagar tillsammans med en prestationsbaserad bonus beroende på resultat i 

spelade matcher talar för en annorlunda bedömning. Spelarna blir dessutom endast kallad att 

delta vid en samling åt gången vilket gör att arbetet får anses vara av tillfällig natur. Denna 

faktor medför dessutom att spelarna inte kan anses ställa sin arbetskraft till förfogande för 

arbetsuppgifter som uppkommer efter hand eftersom de endast blir kallade att utföra en uppgift 

i sänder. Kravet i SvFF:s tävlingsbestämmelser på giltig anledning för att inte delta vid 

landslagssamling innehåller ingen närmare definition på vad som anses vara giltiga skäl och det 

framstår inte som troligt att någon skulle tvingas delta i landslaget. Tvärtom verkar det finnas 

en stor förståelse för spelare som av olika anledningar väljer att tacka nej till landslagsspel.83 

Alla dessa faktorer utgör sammantaget ytterligare starka skäl för att spelarna inte ska anses vara 

arbetstagare i förhållande till SvFF men precis som i förhållande till en förening ska en 

bedömning göras i varje enskilt fall.  

2.6 Arbetsgivarbegreppet 

Arbetsgivaren utgörs normalt sett av den som ingått anställningsavtalet med arbetstagaren och 

begreppet är långt ifrån lika omtvistat som arbetstagarbegreppet.84 Det är den fysiska eller 

juridiska person som avtalat om arbete på ett sådant sätt att anställningsförhållande kan anses 

föreligga som är att betrakta som arbetsgivare. Arbetstagaren har enligt 6 c § LAS rätt att få 

information om bland annat arbetsgivarens namn. För det fall att det råder oklarheter i vem som 

är arbetsgivare är denna information presumerande.85 Arbetsgivaren har också i praxis givits 

                                                 
82 Art. 5, Regulations governing the application of the statutes, FIFA Statutes. 
83 Rasmus Elm: https://www.fotbollskanalen.se/sverige/tv-rasmus-elm-har-tackat-nej-till-landslaget---for-gott/, 

Malin Diaz: https://www.ekuriren.se/sport/sundhage-om-malin-diaz-hade-tagit-ut-henne/. 
84 Viklund, 2015, s. 42 f. 
85 Källström & Malmberg, 2016, s. 40. 
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ett särskilt ansvar att klargöra vem som är arbetsgivare, för fall där arbetstagaren haft anledning 

att uppfatta någon som arbetsgivare är denne därför att betraktas som sådan.86 

Vem som utgör arbetsgivare får betydelse för ansvaret vid utbetalning av löner och andra 

ekonomiska anspråk men också för vem som har rätt att utöva den arbetsledningsrätt som 

tillkommer arbetsgivaren.87 Denna rätt beskrivs närmare i avsnitt 2.8.   

2.6.1 Fotbollsspelarens arbetsgivare 

En idrottsförening är traditionellt sett inte främst en arbetsgivare utan en ideell förening. Det 

ställs relativt få krav på en ideell förening där det främsta villkoret är just att föreningen har ett 

ideellt ändamål. När en ideell fotbollsförening även agerar som arbetsgivare gentemot sina 

spelare så hamnar traditionen av ideell verksamhet plötsligt i den formella regleringen som 

omgärdar en arbetsgivare. Även om det från lagstiftarens perspektiv är tydligt när någon är 

arbetsgivare så får idrottens önskan om självreglering och särbehandling betydelse när en 

traditionellt sett ideell verksamhet ska agera innanför de ramar som råder för en arbetsgivare. 

Trots denna ideologiska krock och ökade krav är det givet att en idrottsförening som ingår 

anställningsavtal med fotbollsspelare är att betrakta som arbetsgivare. Idrottsföreningar bedrivs 

oftast i form av ideella föreningar men numera finns också möjligheten att bedriva 

verksamheten som ett bolag, närmare bestämt ett ”idrottsaktiebolag” (IdrottsAB).  

Möjligheten att bedriva idrottslig verksamhet i form av ett aktiebolag tillkom 1999 efter en 

utredning av Riksidrottsstyrelsen och finns reglerat i 11 kap. 3-3a §§ RF:s stadgar.88 Genom 

denna form av idrottslig verksamhet överlåter en idrottsförening sin rätt att delta i ett 

specialidrottsförbunds (SF) tävlingsverksamhet till ett IdrottsAB, under förutsättning att 

aktuellt SF:s stadgar medger detta (11 kap. 3a § RF:s stadgar). För fotbollsföreningar regleras 

således detta av svenska fotbollförbundets stadgar. Där anges i 21 § att idrottslig verksamhet 

får bedrivas av aktiebolag under vissa förutsättningar. 

För det fall att en idrottsförening bedrivs som ideell förening kan verksamheten organiseras på 

olika sätt. Det är vanligt att idrottsföreningar är indelade i ett antal underavdelningar eller 

sektioner med olika ansvarsområden, vanligen uppdelat i de idrotter som föreningen bedriver 

verksamhet för. Oavsett organisation utgör emellertid varje förening endast en juridisk person. 

                                                 
86 AD 1976 nr. 105. 
87 Källström & Malmberg, 2016, s. 216. 
88 RF, Alternativ associationsform för idrottslig verksamhet, 1998.  



28 

 

De olika idrottsliga sektionerna utgör således inget självständigt rättssubjekt och kan således 

inte binda föreningen i förhållande till tredje man. Det är den juridiska personen som utgör 

arbetsgivare vilket medför att det inte är den underavdelning eller sektion som utövar en 

specifik idrott som anställer idrottsutövare. För att en underavdelning ska ha möjlighet att 

självständigt bestämma över sin verksamhet krävs att den utgör en egen juridisk person. Detta 

nås närmast genom att uppfylla de krav som ställs på en ideell förening vilket främst handlar 

om att ha egna stadgar.89    

Ytterligare ett sätt att organisera en förening är genom en alliansförening vilket närmast kan 

beskrivas som en paraplyorganisation. Alliansföreningen består av flera självständiga 

idrottsföreningar, och således juridiska personer, som gått samman.90 I en alliansförening är det 

respektive förening som binder föreningen i förhållande till tredje man och således också har 

möjlighet att både ingå anställningsavtal och utgöra arbetsgivare. 

I fotbollsbranschen är det vanligt med avtal om utlåning för spelare som inte tar plats i 

representationslaget och anses behöva speltid för att nå den nivå som krävs. Avtal om utlåning 

sker då till annan förening där spelaren förväntas få mer speltid. Vem som ska anses vara 

arbetsgivare för spelaren i dessa fall är inte helt självklart. Enligt tidig praxis gäller 

presumtionen att det utlånande företaget är arbetsgivare.91 Detta leder enligt Adlercreutz till 

den fördelaktiga följden att det tvingar den utlånande parten att klargöra för det fall att den 

lånande parten ska vara att betrakta som arbetsgivare istället. Presumtionen leder också till att 

arbetstagarens intresse av en sammanhängande anställning skyddas.92 Vid en tillämpning av 

denna presumtion i fotbollsbranschen innebär det således att utlånande förening presumeras 

vara arbetsgivare för sådana fall där annat inte avtalats om.  

2.7 Anställningsformer 

Lagstiftningen tillåter idag flera olika former av anställningar. Den viktigaste lagstiftningen vad 

gäller anställning och anställningsavtal utgörs av LAS. Olika anställningsformer ger olika 

skydd för anställningen, där anställning tills vidare ger det starkaste skyddet. Enligt 4 § LAS är 

det också tillsvidareanställning som är utgångspunkten vid anställning. För annan form krävs 

att det är tillåtet enligt 5 § LAS och att det uttryckligen avtalas om denna anställningsform. De 

                                                 
89 Lindholm, 2014, s. 134 f. 
90 Lindholm, 2014, s. 135. 
91 AD 1941 nr. 49. 
92 Adlercreutz, 1964, s. 214. 
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tidsbegränsade anställningsformer som anges i 5 § LAS är allmän visstidsanställning, vikariat, 

säsongsarbete och anställning när arbetstagaren fyllt 67 år.  

I syfte att genomföra rådets direktiv 1999/70/EG, även kallat visstidsdirektivet, infördes en 

ändring i 5a § LAS i form av en övre sammanlagd tidsgräns på två år för på varandra följande 

anställningar i någon form av tidsbegränsad anställning. Efter denna tidsperiod av 

tidsbegränsade anställningar övergår anställningen till en tillsvidareanställning.  

För att en tidsbegränsad anställning ska anses föreligga krävs det en överenskommelse i det 

individuella anställningsavtalet om vid vilken tidpunkt anställningen ska upphöra.93 För det fall 

att avtalsparterna inte kommit överens om en möjlighet att säga upp en tidsbegränsad 

anställning i förtid är båda parter som huvudregel bundna av avtalet under hela avtalsperioden.94 

I dessa fall är möjligheterna till att avbryta anställningen i förtid begränsade, det krävs normalt 

en överenskommelse parterna emellan alternativt ett väsentligt avtalsbrott för att motparten ska 

få rätt att avsluta anställningen.95  

2.7.1 Anställningsformer på fotbollens område 

2 § 3 st. LAS medger avsteg från reglerna om tidsbegränsad anställning i 5–6 §§ LAS genom 

kollektivavtal vilket har utnyttjats inom fotbollen på såväl dam- som herrsidan. 96  En 

fotbollsspelares anställning är således alltid tidsbegränsad. Båda kollektivavtalen begränsar 

också avtalstiden för spelare som är 18 och eller äldre till en period om fem år, medan spelare 

som är under 18 år endast får anställas för en period om maximalt tre år. 97 Reglerna om 

tidsbegränsade anställningar utgör en otrygg anställning för spelarna men samtidigt en frihet att 

kunna lämna utan uppsägningstid vid avtalstidens slut.98 Av förarbetena till LAS framgår att 

det fanns en diskussion kring idrottsrörelsen och dess behov av en obegränsad rätt att 

visstidsanställa.99 

Eftersom anställningen är tidsbegränsad upphör den utan föregående uppsägning vid den 

avtalade tidens utgång i enlighet med 4 § 2 st. 2 men. LAS och kan som huvudregel inte sägas 

                                                 
93 Källström, Malmberg, 2016, s. 120. 
94 Iseskog (1), 2016, s. 124–125. 
95 Källström, Malmberg, 2016, s. 129. 
96 5 § SFS, Kollektivavtal för fotbollsspelare (2013); 2 § mom. 1 Unionen, Kollektivavtal för fotbollsspelare 

(2017). 
97 5 § 1 p. SFS, Kollektivavtal för fotbollsspelare (2013); 2 § mom. 1 Unionen, Kollektivavtal för fotbollsspelare 

(2017). 
98 Backman, 2008, s. 64. 
99 Prop. 2006/07:111, s. 26. 
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upp i förtid. Omvandlingsregeln i 5a § LAS har förhandlats bort i både dam- och herravtalet 

vilket gör att en fotbollsspelares anställning aldrig kan omvandlas till en tillsvidareanställning 

trots många och långa perioder av tidsbegränsade anställningar. Detsamma gäller rätten till 

företrädesrätt till återanställning i 25 § LAS som i enlighet med 2 § LAS även den har 

förhandlats bort genom 5 § damavtalet respektive 2 § mom. 1 herravtalet. 

Föreningen och spelaren är båda bundna till spelaravtalet under hela löptiden och kan enligt 8 

§ 1 st. spelaravtalet endast häva avtalet om spelaren i väsentlig mån bryter mot sina förpliktelser 

enligt avtalet. Föreningen har också rätt att häva avtalet om spelaren blir fälld för att ha använt 

förbjudna droger. Istället för att häva avtalet har föreningen enligt 8 § 2 st. standardavtalet 

möjlighet att för en viss tid och på grund av en angiven händelse stänga av spelaren från 

föreningens verksamhet och dessutom hålla inne spelarens lön. Spelaren har i sin tur enligt 8 § 

3 st. standardavtalet rätt att gå till en annan förening med en förkortad övergångstid om hävning 

av avtalet sker med anledning av att föreningen i väsentlig mån har brutit mot sina förpliktelser.  

Den spelare som önskar byta förening och således även arbetsgivare måste enligt 2 § 3 st. 

spelaravtalet vänta med att förhandla med annan förening fram till dess att endast sex månader 

av avtalstiden återstår, om inte föreningen samtycker till förhandling i ett tidigare skede. För 

alla spelarövergångar tillämpas enligt 7 § 1–2 st. spelaravtalet de nationella respektive 

internationella övergångsreglerna, beroende på om övergången sker till en svensk eller utländsk 

förening. 

2.8 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt 

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet är ett uttryck för arbetsgivarens makt på 

arbetsplatsen. Denna rätt har inte givits några klara gränser även om huvudregeln kan sägas 

vara: arbetsgivaren bestämmer. 100  Det betyder att för alla de fall när begränsningar av 

arbetsledningsrätten saknas är huvudregeln att arbetsgivaren bestämmer. 101  Inom 

anställningens ram står det klart att arbetsgivaren har en ensidig rätt att omplacera arbetstagaren 

och därmed ge denne nya arbetsuppgifter.102 Idag utgör denna rätt både en allmän rättsgrundsats 

och en dold kollektivavtalsklausul.103 Arbetsgivarprerogativet är också nära sammankopplad 

med arbetstagarens arbetsskyldighet beskriven nedan.  

                                                 
100 Glavå, 2016, s. 585. 
101 Glavå, 2016, s. 52. 
102 Glavå 2016, s. 585 ff.  
103 Rönnmar, 2000, s. 284.  
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I arbetsgivarens rätt att leda arbetet ingår en rätt att besluta om frågor kring arbetets 

organisation, metoder och produktionssätt men också en rätt att omplacera arbetstagare inom 

vissa anställningsavtalets ramar. 104  Arbetsledningsrätten är förutom genom det enskilda 

anställningsavtalet också begränsad genom lagstiftning, praxis och kollektivavtal. Dessa 

begränsningar av arbetsgivarens ensidiga rätt har gjort att den i vissa fall snarare betraktats som 

en ”restkompetens”.105 Arbetsdomstolen har upprepade gånger slagit fast att exempelvis frågan 

om en anställnings omfattning faller utanför arbetsgivarens arbetsledningsrätt. 106  En 

arbetsgivare kan således inte ensidigt minska en arbetstagares tjänsteomfattning med 

hänvisning till arbetsledningsrätten.  

Arbetstagarens arbetsskyldighet är nära knutet till den centrala del i arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt som avser omplaceringsrätten. Denna rätt ger enligt praxis arbetsgivaren rätt 

att fritt disponera över sin arbetskraft inom gränserna för arbetsskyldigheten utan att beslutet 

kan prövas rättsligt.107 Detta begränsas (om än marginellt) av den förhandlingsskyldighet som 

anges i flera bestämmelser i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL), varav 

11 § MBL är en av dem. Förhandlingsskyldigheten medför inte att arbetsgivaren förlorar någon 

beslutanderätt, den fastslår endast att beslut inte får fattas innan förhandling skett. 

Arbetsledningsrätten begränsas också av den så kallade bastubadarprincipen vilken fastslogs i 

AD 1978 nr. 89 och har bekräftats i flera fall därefter.108  Av principen framgår att den 

arbetsgivare som vill genomföra en, inom anställningsavtalet, särskilt ingripande omplacering, 

måste ha godtagbara eller sakliga skäl för detta. En omplacering där både arbetsuppgifter och 

anställningsvillkor förändras på väsentligt sätt är enligt principen att anse som särskilt 

ingripande.109 

Det är normalt företagsledningen och cheferna på en arbetsplats som utövar 

arbetsledningsrätten. Vem som har rätt att utöva arbetsgivarprerogativet utgör normalt inget 

problem och det är förmodligen av den anledningen som det inte diskuterats i doktrin i någon 

större utsträckning. 

                                                 
104 Rönnmar, 2000, s. 285. 
105 Källström & Malmberg, 2016, s. 193. 
106 Se exempelvis AD 2013 nr 32 och AD 1984 nr. 28. 
107 AD 1998 nr. 150. 
108 Se AD 2006 nr. 12 och AD 2010 nr. 52.  
109 Iseskog, 2015, s. 328 f. 
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2.8.1 Fotbollsföreningens arbetsledningsrätt 

För det fall att en idrottsförening är att betrakta som arbetsgivare gäller arbetsgivarprerogativet 

i förhållande till dess anställda precis som på övriga arbetsmarknaden. Rätten att leda och 

fördela arbetet tillkommer normalt den chef som agerar på ett företag eller en avdelning. Det 

bör därför utredas vem som är att betrakta som chef över den fotbollsspelare som är anställd 

hos en idrottsförening eller ett Idrotts AB. Nära till hands ligger sportchefen eller möjligen 

tränaren för laget som spelaren tillhör. Det är tränaren som har ansvar för den dagliga 

verksamheten och beslutar om exempelvis träningens upplägg samt laguttagning vid match. 

Det är dock sportchefen, för de fall sådan tjänst finns, som bär ansvaret för att anställa spelare 

men även tränaren som ska leda laget. Det ska också nämnas att det finns fall när en person 

innehar rollen som både tränare och sportchef vilket brukar benämnas som manager. 

Fotbollsföreningens arbetsledningsrätt begränsas av olika regleringar. Enligt 4 kap. 4 § 

tävlingsbestämmelserna ska minst hälften av antalet spelare som antecknas på 

spelarförteckningen vid en match i de två högsta divisionerna på dam- och herrsidan vara 

hemmafostrade. En spelare anses enligt tävlingsbestämmelsernas ordlista vara hemmafostrad 

om den varit registrerad för en svensk förening under minst tre år från och med det kalenderår 

spelaren fyllde 12 år till och med det kalender år spelaren fyllde 21 år. Det betyder att spelaren 

inte nödvändigtvis måste vara född i Sverige eller inneha svenskt medborgarskap, endast att 

spelaren varit registrerad för en svensk förening inom nämnda tidsspann. Uppfylls inte kravet 

på andelen hemmafostrade spelare anses föreningen ha deltagit i matchen med obehöriga 

spelare. Denna regel inskränker de möjligheter en idrottsförening har att använda sig av sina 

anställdas arbetskraft. Man kan också säga att denna bestämmelse begränsar idrottsföreningens 

valmöjligheter vid anställning av spelare eftersom det inte finns någon anledning för en 

förening att anställa en så stor andel spelare vilka inte klassificeras som hemmafostrade att 

samtliga eller i vart fall närapå samtliga inte kan användas i samma match. 

4 kap. 5 § tävlingsbestämmelserna reglerar efter hänvisning av 3 kap. 2 p. I FIFA:s ”Laws of 

the game” antalet byten under en match till maximalt tre. Dessutom begränsas antalet avbytare 

som tillåts vara tillgängliga på bänken till sju. Detta utgör en annan begränsning i en 

fotbollsförenings möjligheter att leda och fördela arbetet bland sina anställda fotbollsspelare. 

Detsamma gäller för det fall att en spelare blir avstängd till följd av bestämmelserna i 5 kap. 

tävlingsbestämmelserna. För dessa fall kan arbetsgivaren inte utnyttja sina arbetstagares 
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arbetskraft för den sysselsättning som anställningsavtalet avser vilket får anses vara 

begränsande i arbetsgivarens arbetsledningsrätt. 

Även 2 § 2 st. damavtalet innehåller en tidigare nämnd begränsning av föreningens 

arbetsledningsrätt. Där anges att de spelare som har en bruttolön från sitt fotbollsutövande om 

minst 15 000 kr per månad och har minst 75 % av sin totala lön från sitt fotbollsutövande inte 

får åta sig uppdrag eller bedriva verksamhet som kan inverka negativt på spelarens anställning. 

För dessa spelare har föreningen enligt avtalet rätt att förelägga träning på dagtid, medan träning 

för övriga spelare bör förläggas på sådan tid att spelarna har möjlighet att trygga sin försörjning 

på annat sätt genom att arbeta eller studera på dagtid. Detta innebär således en begränsning i 

arbetstidens förläggning för i vart fall de föreningar med spelare som erhåller en lägre ersättning 

än bestämmelsen anger. Herravtalet innehåller ingen motsvarande begränsning gällande 

föreningens rätt att förlägga träningstiden på dagtid och har således större möjligheter att leda 

och fördela arbetet. 

Genom inlämnande av en övergångsanmälan till SvFF kan en professionell spelare lånas ut från 

en förening till en annan, enligt 3 kap. 13 § 1–2 st. SvFF representationsbestämmelser. Genom 

ett separat avtal mellan föreningarna och spelarna ska villkoren för utlåningen regleras enligt 3 

kap. 13 § 4 st. SvFF representationsbestämmelser. Detta innebär att en förening inte ensidigt 

kan låna ut en spelare utan måste få spelarens medgivande för att ett lån ska kunna genomföras. 

Utan ovan nämnda övergångsanmälan har en förening möjlighet att låta högst sex utespelare 

och två målvakter representera annan förening/föreningar i en lägre serienivå enligt 3 kap. 14 

§ SvFF representationsbestämmelser. Denna möjlighet tillkommer endast för spelare som fyller 

högst 22 år under aktuellt kalenderår och inte omfattas av krav på arbetstillstånd som 

fotbollsspelare enligt 3 kap. 14 § 3 st. SvFF representationsbestämmelser. För spelare under 18 

år krävs att registrering eller åtgärder enligt representationsbestämmelserna får 

vårdnadshavarens skriftliga godkännande enligt 4 kap. 8 § SvFF representationsbestämmelser. 

Detta leder till att en förening inte heller genom denna bestämmelse ensidigt kan låna ut 

underåriga spelare utan medgivande från åtminstone spelarens vårdnadshavare.  

Vid en utlåning av ovan nämnda slag kan det anses följa av övergångsanmälan alternativt 

spelarens/vårdnadshavarens godkännande att arbetsledningsrätten övergår från den ordinarie 

föreningen till den lånande föreningen. Med det synsättet är det för en period av lån därför den 

förening som har rätten att använda spelaren vid match som också får anses ha rätten att leda 
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och fördela arbetet för spelaren som anställd. Som nämnts ovan ska dock ett utlånande företag 

presumeras vara arbetsgivare för alla fall där inte annat klargjorts. Detta innebär att det inte är 

helt givet att arbetsledningsrätten övergår till den inlånande föreningen utan ett sådant 

klargörande i form av exempelvis ett avtal. 

2.9 Arbetstagarens arbetsskyldighet 

Arbetstagarens huvudsakliga skyldighet består i att utföra arbete åt arbetsgivaren som å sin sida 

är skyldig att utge lön för arbetet.110 Vilka arbetsuppgifter som ingår och vilken lön som utgår 

bestäms som utgångspunkt i det individuella anställningsavtalet men på grund av arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt kan arbetsskyldigheten också sägas omfatta de arbetsuppgifter som faller 

inom kollektivavtalsområdet och under den anställdes allmänna yrkeskvalifikationer.111 Det 

finns ingen lagstiftning som reglerar arbetsskyldighetens yttersta ramar varför detta istället har 

kommit till uttryck i praxis, där AD 1929:29 fått störst betydelse. 

I praxis har det gjorts klart att för det fall en arbetsgivare skulle omplacera en arbetstagare till 

arbetsuppgifter som ligger utanför arbetstagarens arbetsskyldighet, är omplaceringen att 

betrakta som en uppsägning eller ett avskedande. 112  I övrigt har arbetsgivaren en vid 

omplaceringsbefogenhet vilket gör att arbetstagarens arbetsskyldighet skulle kunna beskrivas 

som en skyldighet att ställa sin arbetskraft till förfogande.113 

I nära anslutning till arbetsskyldigheten ligger också arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot 

arbetsgivaren. I lojalitetsplikten ligger flera moment där de främsta frågorna är tystnadsplikten, 

kritikrätten och bedrivande av konkurrerande verksamhet.114 Enligt praxis utgörs grunden i 

detta lojalitetskrav av synsättet att en arbetstagare inte får skada sin arbetsgivare.  

Anställningsavtalet skapar ett personligt förhållande mellan parterna som medför förpliktelser 

som är mer långtgående än vad som gäller i kontraktsförhållanden i allmänhet. 115  Inom 

arbetsskyldighetens gränser infinner sig också en skyldighet för arbetstagaren att samarbeta 

med arbetskamrater, chefer och andra man kan komma i kontakt med i sitt arbete.116  

                                                 
110 Glavå, 2016, s. 505; Viklund, 2015, s. 97; Adlercreutz & Mulder, 2013, s. 270. 
111 Glavå 2016, s. 505; Viklund 2015, s. 97. 
112 Se bl.a. AD 2008 nr. 40. 
113 Glavå, 2016, s. 505 f. 
114 Glavå, 2016, s. 511. 
115 Glavå, 2016, s. 511, AD 1994 nr. 79. 
116 Frick, 2016, s. 49. 
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2.9.1 29/29-principen 

Arbetsdomstolen formulerade i nämnda mål AD 1929:29 en princip gällande arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt och således i förlängningen arbetstagarens arbetsskyldighet. I målet prövades 

frågan om arbetstagarnas arbetsskyldighet sträckte sig till att utföra nya arbeten på de villkor 

som fanns i gällande kollektivavtal. AD menade att en sådan arbetsskyldighet fanns. Principen 

medför en omfattande arbetsskyldighet och innebär att en arbetstagare är skyldig att utföra alla 

arbetsuppgifter som faller inom kollektivavtalets reglering och har ett naturligt samband med 

arbetsgivarens rörelse. Utöver detta måste arbetsuppgifterna även vara inom arbetstagarens 

allmänna yrkeskvalifikationer.  

Här kan således två begränsningar i arbetsskyldigheten utläsas. Det första utgörs av 

kollektivavtalets tillämpningsområde vilket enligt principen sträcker sig till att omfatta även en 

förändrad verksamhet. Detta betyder att även en arbetsgivares förändrade verksamhet kan 

medföra arbetsskyldighet för arbetstagaren eftersom kollektivavtalet ska tillämpas även då nya 

arbetsuppgifter tillkommer på en arbetsplats. Arbetstagarens arbetsskyldighet är med det sagt 

föränderligt på samma sätt som kollektivavtalets tillämpningsområde är.  

Den andra begränsningen som följer av principen utgörs av hänsynen till yrkesmässig 

kompetens. I praxis ges blandade besked på huruvida detta kvalifikationskrav innebär att en 

arbetstagare inte skulle vara skyldig att utföra okvalificerade arbetsuppgifter utan endast en 

begränsning mot mer kvalificerade arbetsuppgifter.  

2.9.2 Fotbollsspelarens arbetsskyldighet 

Precis som vid anställning på övriga arbetsmarknaden har fotbollsspelaren en plikt att utföra 

sitt arbete, dvs. en arbetsskyldighet. Vad som ingår i denna arbetsskyldighet och således utgör 

fotbollsspelarens arbetsuppgifter är inte alltid så enkelt att utröna. Enligt 3 § 1 p. damavtalet 

ingår det i spelarens arbetsuppgift att ”medverka i all den fotbollsverksamhet som arbetsgivaren 

ålägger spelaren”. Utöver det ska spelaren dessutom ”utföra övriga arbetsuppgifter som 

arbetsgivaren ålägger spelaren och som har direkt anknytning till spelarens anställning”. 

Motsvarande bestämmelse finns också i 4 § mom. 1 herravtalet.  

Vad som ingår i fotbollsverksamheten preciseras inte närmare i något av kollektivavtalen men 

som Lindholm117 anför bör innebörden kunna tolkas med bakgrund av det spelaravtal alla parter 

                                                 
117 Lindholm, 2014, s. 152. 
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också är bundna av. Enligt 1 § 4 st. damavtalet respektive 1 § 3 st. herravtalet utgör nämnda 

spelaravtal en integrerad del av båda kollektivavtalen vilket ytterligare talar för denna tolkning. 

Av spelaravtalet framgår att fotbollsspelaren är skyldig att medverka i ”föreningens verksamhet 

i fråga om bl.a. matcher, träningar och sammankomster i enlighet med Föreningens och 

överordnade idrottsorganisationers stadgar och övriga bestämmelser”. Av detta kan slutsatsen 

dras att en fotbollsspelare är skyldig att delta i både träning och match (både s.k. 

vänskapsmatcher och matcher i tävlingssammanhang). I övriga arbetsuppgifter med direkt 

anknytning till spelarens anställning ingår sannolikt deltagande i arbetsgivarens 

marknadsförings- och sponsoraktiviteter men också träning utanför fotbollsplanen i form av 

styrketräning. I nära anslutning till styrketräning ligger också rehabiliteringsträning. Eftersom 

en fotbollsspelare utsätts för större risker att bli skadad än på de flesta andra arbetsplatser kan 

det sägas ha direkt anknytning till spelarens anställning att behöva rehabilitera skador som 

uppkommer med anledning av anställningen. Det kan emellertid också sägas endast vara något 

som spelaren tvingas göra för att kunna återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter som 

fotbollsspelare, precis som arbetstagare i andra branscher genomgår rehabilitering för att kunna 

återgå till sitt ordinarie arbete.  

Ytterst bestäms arbetsskyldigheten av vad som avtalats i varje spelares enskilda 

anställningsavtal. Beroende på avtalets utformning kan arbetsskyldigheten för respektive 

spelare därför skilja sig inom en och samma förening och även inom ett och samma lag. För det 

fall att det i anställningsavtalet framgår att det endast avser spel i representationslaget innebär 

det en begränsning i föreningens möjlighet att omplacera spelaren till att representera något 

annat lag inom föreningen och således även en begränsning av vad som ingår i spelarens 

arbetsskyldighet. Frånvaron av en sådan bestämmelse i avtalet medför motsatsvis en större 

möjlighet för föreningen att inom fotbollens regelverk använda sin spelare i även andra lag än 

representationslaget vilket också får anses ingå i det arbete som spelaren är skyldig att utföra 

gentemot sin arbetsgivare.  

Detta sätt att reglera arbetsskyldigheten får betydelse om en spelare skulle skada sig. I en 

rehabiliteringsprocess kan spel i juniorlag ingå som en del i upptrappningen mot en återgång 

till spel i representationslaget. För det fall att en spelares enskilda anställningsavtal stadgar att 

arbetsskyldigheten endast omfattar spel för representationslaget skulle det kunna medföra att 

föreningen inte kan tvinga spelaren att representera exempelvis ett juniorlag som en del i 

rehabiliteringen. Med största sannolikhet ser dock spelaren nyttan med detta matchtillfälle och 
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dess möjlighet att bidra till att spelaren återfår sin matchform. På så vis kan spelaren också 

snabbare kan konkurrera om en plats i representationslaget igen. 

2.9.2.1 Fotbollsspelares lojalitetsplikt 

Redan av anställningsförhållande följer en lojalitetsplikt mellan parterna. Lojalitetsplikten 

innebär en skyldighet för arbetstagaren att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget och av 

den anledningen söka undvika att de egna intressena skulle hamna i konflikt med 

arbetsgivarens. 118  Anställningsavtalets skyldigheter går således längre än att bara kräva 

arbetstagarens arbetskraft under arbetstid.119 Inom fotbollen har detta konkretiserats närmare i 

kollektivavtalen. Av 2 § 1 st. damavtalet och 3 § mom. 1 herravtalet framgår att förhållandet 

mellan spelaren och arbetsgivaren har sin grund i en ömsesidig lojalitet och ett ömsesidigt 

förtroende. Spelaren ska främja arbetsgivarens intresse och full diskretion ska iakttas såväl inåt 

som utåt i arbetsgivarens angelägenheter. Vad som närmare ingår i denna lojalitetsplikt framgår 

inte närmare av kollektivavtalen utan får konkretiseras under anställningstidens gång med 

utgångspunkt i vad som får anses angeläget för arbetsgivaren i respektive situation.  

2.9.2.2 Begränsning av arbetsskyldigheten enligt damavtalet 

Den i avsnitt 2.8.1 (föreningens arbetsledningsrätt) nämnda begränsning av föreningens 

arbetsledningsrätt på damsidan medför förstås en begränsning också i spelarens 

arbetsskyldighet. Den spelare som tjänar mindre än 15 000 kr per månad är enligt damavtalet 

inte skyldig att delta på träning förlagd på dagtid. I en förening där lönesättningen varierar under 

och över denna gräns finns således möjligheten att förlägga träningar på dagtid för vissa spelare 

medan andra inte har någon skyldighet att delta. Att denna skyldighet saknas innebär dock inte 

att det är självklart att dessa spelare uteblir från dessa träningspass. På grund av den 

konkurrenssituation som finns i spelare emellan i ett fotbollslag löper förstås de spelare som 

inte deltar vid alla träningspass större risk att inte bli utvalda i en senare matchuttagning. Av 

den anledningen finns risken att spelarna i den mån det är möjligt endast tar andra arbeten med 

flexibel arbetstid eller avstår från att studera på heltid för att ha möjlighet att delta på alla pass 

och i förlängningen konkurrera om en plats i startelvan. Föreningens arbetsledningsrätt är 

således begränsad i teorin men endast delvis i praktiken.  

                                                 
118 Alsén & Wijk, 2016, s. 7–9. 
119 Frick, 2016, s. 49. 



38 

 

2.9.2.3 Arbetsskyldighet vid semester 

Semesterlagen är en social skyddslag som reglerar rätten till betalt ledighet för rekreation vilket 

är en viktig del av arbetslivets villkor enligt lagstiftaren. Syftet med ledigheten är att avsätta tid 

för vila och återhämtning av krafter och hälsa.120 För en fotbollsspelare är den fysiska statusen 

så intressant för arbetsgivaren att det många gånger förekommer tester av densamma efter en 

tid av semester. Detta står förstås i bjärt kontrast till lagstiftarens avsikt med semesterledigheten 

i form av rekreation.  

På grund av arbetsgivarens intresse av sina anställdas fysiska status erhåller fotbollsspelare 

normalt ett träningsprogram att följa under semesterledigheten. Att som arbetsgivare besluta 

vad de anställda ska göra under sina semesterdagar ingår normalt inte i arbetsledningsrätten och 

av den anledningen går det att argumentera för att de dagar som en fotbollsspelare erhållit 

träningsprogram för inte utgör semesterdagar. I ett fall för skiljenämnden hävdade några spelare 

just detta, efter att spelarna av sina tränare inför en ledighet ha blivit påbjudna ett 

träningsprogram att följa. Skiljenämnden menade i detta fall att tränaren inte haft befogenhet 

att besluta om förläggning av semester för klubbens räkning och att deras uttalanden till 

spelarna angående träningen därmed inte kan anses innebära att den beslutade 

semesterledigheten förändrades eller avbröts. Det förklarades vidare att skiljenämnden ansåg 

det otroligt att en arbetsgivare alls skulle ha en rättslig möjlighet att besluta om semesterledighet 

för att sedan utfärda bindande anvisningar för arbetstagaren att följa med risk att drabbas av 

arbetsrättslig påföljd. Därmed skulle det träningsprogram spelarna erhållit endast ses som en 

rekommendation som spelarna själva fick bedöma i vilken utsträckning de ville genomföra.  

Med skiljenämndens resonemang verkar det således troligt att om det istället vore en sportchef 

eller klubbchef som utgav ett träningsprogram, skulle de dagar som träningsprogrammet gäller 

inte räknas som semesterdagar. I vissa föreningar innehar tränaren en managerroll, vilket kan 

ses som en kombination av sportchef och tränarroll. Av nämnda fallet ovan går det inte att dra 

en klar slutsats om vad som skulle gälla för det fall att en manager skulle förordna träning för 

spelare på semesterdagar men det går i vart fall att argumentera för att det vore detsamma som 

att utöva sin arbetsledningsrätt och att ledigheten därför inte ska vara att betrakta som semester. 

                                                 
120 Prop. 1976/77:90, s. 68. 
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2.9.2.4 Arbetsskyldighet vid utlåning 

Som nämnts under avsnitt 2.8.1 finns vissa möjligheter att, med spelarens medgivande, låna ut 

en spelare till en annan förening. För spelaren innebär det en fortsatt arbetsskyldighet men det 

faktum att spelaren godkänt utlåningen tillsammans med att den dagliga verksamheten därefter 

sker i en annan förening än den ordinarie, talar för att arbetsskyldigheten därefter gäller 

gentemot den lånande föreningen. 

Samtidigt finns det tidigare nämnd praxis på den traditionella arbetsmarknaden där den 

utlånande arbetsgivaren fortfarande ansetts inneha arbetsledningsrätten när inte annat tydligt 

angivits varför det skulle gå att argumentera för att det ska krävas något mer än en 

övergångsanmälan för att arbetsskyldighet gentemot den lånande klubben ska inträda. Det 

förefaller dock inte sannolikt att en spelare som medgivit utlåning inte skulle anse sig skyldig 

att följa de direktiv som den lånande klubben anger och därav kan en branschpraxis ha 

utvecklats på området. 
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3 Det svenska socialförsäkringssystemet 

Det svenska socialförsäkringssystemet är inte enbart förbehållet arbetstagare men har ändå en 

stark koppling till arbetsrätten.121 Socialförsäkringsbalken (SFB) utgör den viktigaste lagen på 

socialförsäkringens område sedan den år 2011 ersatte ett trettiotal lagar år inom 

socialförsäkringsområdet. 122  Administrationen av socialförsäkringen sköts av 

Försäkringskassan när det gäller försäkringar och bidrag med anledning av försäkringen enligt 

2 kap. 2 § 1 st. SFB.  

Socialförsäkringssystemet utgår enligt 4 kap. 2 § SFB från tre försäkringsgrenar i form av 

bosättningsbaserade, arbetsbaserade och övriga förmåner. För att erhålla socialförsäkringens 

arbetsbaserade förmåner, varav sjukförsäkringen är en, krävs enligt 6 kap. 6 § SFB att personen 

i fråga arbetar inom Sverige. Grundtanken med sjukförsäkringen är att alla själva ska försörja 

sig genom förvärvsarbete men att när någon på grund av sjukdom helt eller delvis förlorar sin 

arbetsförmåga ska ersättning utgå genom försäkringen i form av sjukpenning.123 Sjukpenning 

kan dock inte betalas ut under den tid som ingår i en sjuklöneperiod då den försäkrades 

arbetsgivare är ansvarig för att utbetala sjuklön enligt lag (1991:1047) om sjuklön (SjLL). 

3.1 Sjuklön – Förutsättningar och omfattning 

SjLL bygger på principen att arbetstagare vid sjukdom har rätt att behålla lön och andra 

anställningsförmåner.124 Rätt till sjuklön tillkommer enligt 3–4 §§ SjLL den arbetstagare som 

råkar ut för sådan sjukdom som nedsätter arbetsförmågan. Denna avgränsning innebär att både 

uppdragstagare och egenföretagare går miste om möjligheten till sjuklön.125 Det innebär också 

att det endast är sådan sjukdom som leder till en nedsättning av arbetsförmågan som berättigar 

arbetstagaren sjuklön. Det finns däremot inget krav på att arbetsförmågan är nedsatt med någon 

viss andel.126 

Enligt 3 § SjLL tillkommer rätten till sjuklön från och med första anställningsdagen med 

undantag för de med en anställningstid kortare än en månad. I dessa fall krävs för rätt till sjuklön 

dels att anställningen varat i minst 14 kalenderdagar och dels att de tillträtt anställningen. Dessa 

                                                 
121 Adlercreutz & Mulder, 2013, s. 78. 
122 Ryberg-Welander, 2014, s. 27. 
123 Mannelqvist, 2012, s. 29–30. 
124 Prop. 1990/91:181, s. 67. 
125 Ryberg-Welander, 2014, s. 99. 
126 Prop. 1990/91:181, s. 69. 
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arbetstagare har således rätt till sjuklön först från och med den femtonde dagen på 

anställningen.127 

Kravet på arbetstagarens nedsatta arbetsförmåga för rätt till sjuklön enligt 4 § SjLL innebär att 

arbetstagaren helt eller delvis ska sakna förmågan att utföra de arbetsuppgifter som ingår i 

arbetsskyldigheten. Det krävs med andra ord att en medicinsk anledning förorsakar den nedsatta 

arbetsförmågan.128 Detta leder till att rätten till sjuklön kan bestå även om en arbetsgivare skulle 

kunna omplacera arbetstagaren till ett arbete med lägre inkomst eftersom det endast ska se en 

bedömning utifrån arbetstagarens eget arbete eller därmed jämförliga uppgifter.129  För att 

erhålla sjuklön måste arbetstagaren göra en sjukanmälan till arbetsgivaren. 130  Först efter 

inlämnad sjukförsäkran med information om i vilken omfattning arbetsförmågan varit nedsatt 

är arbetsgivaren skyldig att utbetala sjuklön enligt 9 § SjLL. Efter sju dagar krävs det enligt 8 

§ 2 st. SjLL dessutom ett sjukintyg från läkare som styrker den nedsatta arbetsförmågan för en 

fortsatt rätt till sjuklön för arbetstagaren. Om arbetsgivaren har särskilda skäl kan den kräva 

läkarintyg redan från första dagen av sjukperioden enligt 10 § SjLL. 

En sjuklöneperiod omfattar maximalt 14 dagar enligt 7 § SjLL och inleds på den första dag 

arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och omfattar de följande tretton 

kalenderdagarna. Det förutsätts också att arbetstagaren skulle ha arbetat om sjukdomen inte 

inträffat.131 Enligt 6 § 1 st. 1 p. SjLL är dock den första dagen i sjuklöneperioden karensdag 

vilket innebär arbetstagaren varken har rätt till lön eller sjuklön under denna dag. 

Sjukanmälningsdagen ska inte förväxlas med karensdagen, som är den första sjukdag som 

arbetstagaren går miste om sina anställningsförmåner.132 Den sjuklöneperiod som börjat löpa 

avbryts om anställningen skulle upphöra enligt 7 § SjLL.  

Skulle en arbetstagare efter återupptaget arbete återinsjukna inom fem kalenderdagar börjar inte 

någon ny sjuklöneperiod att löpa. En arbetstagare kan enligt 6 § 2 st. SjLL inte drabbas av fler 

än tio karensdagar under en period om tolv månader. Detta utgör således ett slags högriskskydd 

för arbetstagarna för att begränsa de obetalda sjukdagarna en arbetstagare kan drabbas av.133 

                                                 
127 Ryberg-Welander, 2014, s. 101. 
128 Iseskog, 2015, s. 826. 
129 Prop. 1990/91:181, s. 70. 
130 Iseskog, 2012, s. 14. 
131 Prop. 1990/91:181, s. 73. 
132 Iseskog, 2015, s. 829. 
133 Iseskog, 2012, s. 14. 
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Sjuklönens storlek avgörs av arbetstagarens anställningsförmåner. Enligt 6 § 1 st. 2 p. SjLL ska 

sjuklönens storlek beräknas till 80 procent av arbetstagarens anställningsförmåner. Skulle tvist 

uppkomma kring en arbetstagares rätt till sjuklön kan Försäkringskassan överta 

betalningsansvaret enligt 20 § SjLL.  

3.2 Förutsättningar för sjukpenning 

Sjukpenning lämnas enligt 24 kap. 2 § 1 st. SFB till en försäkrad som har nedsatt arbetsförmåga 

på grund av sjukdom. Det krävs således ett orsakssamband mellan sjukdom och det faktum att 

personen har nedsatt arbetsförmåga. Storleken på ersättningen bestäms vidare av två saker: den 

försäkrades sjukpenninggrundande inkomst (SGI) samt hur stor del av arbetsförmågan som är 

nedsatt.134  

Enligt 27 kap. 2 § SFB krävs det att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel på grund 

av sjukdom för att medge rätt till sjukpenning. Bedömningen av arbetsförmågans nedsättning 

görs i tre olika steg som är baserade på den tid som förflutit sedan sjukskrivningens början. 

Dessa steg benämns som rehabiliteringskedjan och ska redogöras för närmare nedan i avsnitt 

3.3. 

3.2.1 Närmare om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 

Bestämmelserna om vad som utgör den sjukpenninggrundande inkomsten finns i 25 kap. SFB. 

Enligt huvudregeln i 25 kap. 2 § SFB uppgår den sjukpenninggrundande inkomsten till den 

årliga ersättning som den försäkrade kan förväntas att få för eget arbete antingen i egenskap av 

arbetstagare eller på annan grund, med vilket avses inkomst av annat förvärvsarbete. Vidare 

ställs kravet att inkomsten kan antas utgå tills vidare. Vad gäller beräknandet av SGI är således 

inte studiemedel, studiebidrag eller stipendier sjukpenninggrundande eftersom studier inte 

betraktas som arbete i enlighet med 25 kap. 2 § SFB. Även kapitalinkomst faller utanför den 

sjukpenninggrundande inkomsten (se 25 kap. 18 § SFB).  

För att en SGI ska kunna fastställas krävs att personen den avser är försäkrad för arbetsbaserade 

förmåner enligt 25 kap. 3 § 1 st. SFB. Enligt 25 kap. 3 § 2 st. SFB krävs också att den 

försäkrades årliga inkomst kommer från Sverige, från ett arbete som kan antas vara under minst 

sex månaders följd alternativt vara årligen återkommande samtidigt som den kan antas uppgå 

till minst 24 procent av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2018 uppgår till 45 500 kr.135 

                                                 
134 Ryberg-Welander, 2014, s. 115. 
135 Förordning (2017:865) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2018.  
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vilket innebär att för de som erhåller en årlig inkomst som understiger 10 968 kr136 kan en SGI 

inte fastställas. Begränsningar vid fastställande av SGI förekommer också för de med särskilt 

stor inkomst. Socialförsäkringen täcker endast inkomster upp till det tak på 7,5 prisbasbelopp 

som anges i 25 kap. 5 § SFB och taket ligger därför år 2018 på en årsinkomst om 341 250 kr 

eller en månadsinkomst om 28 400 kr. För den som tjänar mer än det angivna taket kommer 

den sjukpenninggrundande inkomsten att fastställas till 7,5 gånger prisbasbeloppet och den 

berättigade ersättningen kommer beräknas därefter.  

Som nämnt är det den ersättning som den försäkrade kan förväntas få som är utgångspunkten 

för bestämmandet av den sjukpenninggrundande inkomsten. Bestämmelsen är således 

framåtsyftande vilket innebär att den inkomst som utgått under tidigare år inte är avgörande 

men väl ett kontrollinstrument för beslut om den sjukpenninggrundande inkomsten. Detta gäller 

särskilt för arbetstagare med väldigt oregelbundna inkomster. Eftersom det är framtida 

förväntade inkomster som är avgörande för beräkningen av SGI finns ingen kvalifikationstid 

för att erhålla rätt till socialförsäkringen i den del som avser sjukpenning. Den försäkrade har 

således rätt att få en beslutad SGI redan från den dag denne får en inkomst som kan förväntas 

inkomma åtminstone sex månader framöver.137 

Det är enligt 26 kap. 2 § SFB Försäkringskassan som fattar beslut om SGI varför det också 

finns en skyldighet för arbetsgivaren att meddela förändrade inkomstförhållanden till 

Försäkringskassan när denne avser begära en förmån i form av exempelvis sjukpenning. 

Eftersom ett beslut om SGI från Försäkringskassan är ett myndighetsbeslut kan den som 

beslutet angår överklaga detta.138  

3.2.2 Sjukdomsbegreppet 

Vad som avses med sjukdom är inte entydigt och varken socialförsäkringsbalken eller 

sjuklönelagen innehåller någon definition på begreppet.139 Av 27 kap. 2 § SFB framgår endast 

att sjukdom ska likställas med ett tillstånd av nedsatt arbetsförmåga för vilken det lämnats 

sjukpenning, om tillståndet fortfarande kvarstår efter det att sjukdomen upphört. Det krävs 

således åtminstone en nedsättning av arbetsförmågan med minst en ¼ del. Av praxis framgår 

att förarbeten till tidigare gällande AFL fortfarande är vägledande.140 Där framgår att man vid 

                                                 
136 45 700 x 0,24. 
137 Ryberg-Welander, 2014, s. 72. 
138 Ibid, s. 65. 
139 Ibid, s. 116. 
140 RÅ 2009 ref. 102. 
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en bedömning av om sjukdom föreligger bör hålla sig till vad som enligt vanligt språkbruk och 

gällande läkarvetenskaplig uppfattning anses vara att betrakta som sjukdom. Genom ett sådant 

synsätt kan varje onormalt kropps- eller själstillstånd vilket inte hör samman med den normala 

livsprocessen betecknas som sjukdom. Det är således ett flexibelt begrepp som förändras i takt 

med den vetenskapliga utvecklingen och därtill förändrad praxis på området.141 

3.2.3 Begreppet arbetsförmåga 

Vid bedömningen en persons rätt till sjukersättning är begreppet arbetsförmåga högst centralt. 

Tillämpningen av begreppet avgör vem som är berättigad ersättning men är trots detta inte 

definierat i lagstiftningen.142 Bedömningen av en persons arbetsförmåga kan enligt Mannelqvist 

sägas förändras i förhållande till vad det relateras till. Arbetsförmågans nedsättning kan 

relateras till omfattning, tid och arbetsuppgifter.143 När det gäller nedsättningens omfattning 

finns det enligt 27 kap. 45 § SFB fyra nivåer. Sjukdom som leder till nedsatt arbetsförmåga 

med minst en fjärdedel men inte med hälften berättigar en fjärdedels sjukpenning medan en 

nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften men inte med tre fjärdedelar ger istället rätt 

till halv sjukpenning. Först vid helt nedsatt arbetsförmåga erhålls således hel sjukpenning. 

Arbetsförmågan bedöms vidare olika beroende på i vilket tidsintervall i rehabiliteringskedjan 

den försäkrade befinner sig vilket ska beskrivas närmare nedan. Dessutom är sjukförsäkringen 

begränsad i sin helhet enligt 27 kap. 21 § SFB och omfattar som huvudregel 364 dagar under 

en period om totalt 450 dagar. 

Slutligen bedöms också arbetsförmågan i förhållande till arbete i form av ett särskilt arbete, 

specifika arbetsuppgifter alternativt en angiven arbetsmarknad.144 Bedömningen ska enligt 33 

kap. 10 § SFB göras utifrån den enskilde försäkrades förmåga att försörja sig själv genom 

förvärvsarbete på arbetsmarknaden.  

3.3 Rehabiliteringskedjan 

Sedan 1 juli 2008 tillämpas en modell vid namn rehabiliteringskedjan vid bedömning av 

arbetsförmågans nedsättning. Rehabiliteringskedjan infördes för att råda bot på den passivitet 

inom sjukskrivningsprocessen som utredningar och rapporter skvallrat om och bygger till stor 

                                                 
141 Prop. 1994/95:147, s. 19 f. 
142 Prop. 2011/12:113, s. 6. 
143 Mannelqvist, 2012, s. 71 f. 
144 Ibid, s. 94. 
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del på de tidigare sju stegen i steg-för-steg-modellen.145 Den nya modellen kommer till uttryck 

i 27 kap. 46–55 b §§ SFB och innebär att bedömningsgrunden av en försäkrades arbetsförmåga 

ändras vid tre fasta hållpunkter.146 Resultatet av bedömningen avgör sedan om den försäkrade 

har rätt till ersättning. Som huvudregel upphör enligt 27 kap. 21 § SFB rätten till sjukpenning 

när den sjuke erhållit ordinarie sjukpenning i 364 dagar under en tid om 450 dagar. Därefter har 

den sjuke möjlighet att få det som kallas förlängd sjukpenning om kriterierna är uppfyllda. 

Sedan februari 2016 finns ingen bortre gräns för den förlängda sjukpenningen vilket gör att det 

kan utges så länge den sjuke uppfyller kriterierna.147 

Tillämpning av rehabiliteringskedjan kan endast göras i alla delar för de försäkrade med 

arbetsgivare. För egna företagare gäller istället enbart en prövning mot det vanliga arbetet fram 

till dag 181 då prövningen görs mot hela arbetsmarknaden. För arbetslösa sker alltid en 

prövning mot hela arbetsmarknaden.148 

3.3.1 Bedömning fram till dag 90 

För de första 90 dagarna görs bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga utifrån om den 

försäkrade kan utföra sitt vanliga eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren erbjuder enligt 

27 kap. 46 § 1 st. SFB. De allra flesta sjukskrivningar avslutas inom de första 90 dagarna vilket 

är anledningen till denna begränsning av tid i bedömningen för denna period.149 Det faktum att 

även frågan om annat lämpligt arbete ska utredas innebär trots det att den försäkrade kan bli 

tvungen att utföra andra arbetsuppgifter än sitt vanliga arbete under tiden för 

sjukdomsbesvären. 150  Detta gäller emellertid endast i de fall arbetsgivaren erbjuder den 

försäkrade ett annat lämpligt arbete, det är således inte arbetsgivarens skyldighet.151 

Det första steget i bedömningen är att utreda huruvida den försäkrade kan utföra sitt vanliga 

arbete efter nödvändig behandling och konvalescens. Om svaret är ja, har den försäkrade rätt 

till sjukpenning. Nästa steg är att utreda huruvida den försäkrade kan utföra sina nuvarande 

arbetsuppgifter efter viss rehabilitering eller anpassning av arbetsuppgifterna. Vad som särskilt 

avses är om den försäkrade anses kunna återgå till sitt vanliga arbete och bedömningen beror 

på vilka åtgärder som krävs och dessa åtgärders omfattning för att en återgång ska vara 
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möjlig.152 Vikt läggs således vid att arbetsgivaren genomför insatser på arbetsplatsen för att den 

försäkrade ska kunna återgå i arbete.153 

I förarbetena förklarades att det inte är givet att rehabilitering för återgång till det ordinarie 

arbetet alltid är det alternativ som ska komma först i detta stadie. Ibland kan den försäkrade 

direkt omplaceras till ett annat arbete utan rehabiliteringsåtgärder, i enlighet med bedömningen 

som sker efter 90 dagar, och då är detta att föredra. Avgörande för vilken bedömning som ska 

göras är omständigheterna i varje enskilt fall. Bland de omständigheter som ska beaktas nämns 

både den försäkrade och arbetsgivarens önskemål samt kostnaden av försäkringen. För de fall 

när arbetsgivaren erbjuder en återgång till det tidigare arbetet ska rätten till ersättning under 

rehabiliteringen begränsas till en tremånadersperiod.154 

3.3.2 Bedömning efter 90 dagar 

I de fall den försäkrade har fortsatt nedsatt arbetsförmåga efter 90 dagar ska bedömningen av 

rätten till sjukpenning utvidgas till att göras också i förhållande till ett annat arbete hos 

arbetsgivaren enligt 27 kap. 47 § SFB. Denna bedömning ska göras oavsett om den försäkrade 

antas kunna återgå till sitt vanliga arbete och innebär att arbetsgivaren måste se över 

möjligheterna till omplacering av arbetstagaren.155 Kan den försäkrade utföra ett annat arbete 

hos arbetsgivaren har personen således inte längre rätt till sjukpenning. Det är vid denna 

bedömning inte tillräckligt att det finns arbetsuppgifter hos arbetsgivaren som den försäkrade 

klarar av att utföra, arbetsgivaren måste också ha erbjudit den försäkrade dessa uppgifter. Skulle 

det finnas lediga arbetsuppgifter som den försäkrade har möjlighet att utföra har arbetsgivaren 

enligt förarbetena ofta en skyldighet inom ramen för sin rehabiliteringsskyldighet att erbjuda 

dessa arbetsuppgifter till den försäkrade.156 Saknar den försäkrade möjlighet att utföra något 

arbete åt arbetsgivaren är det meningen att den försäkrade ska ägna dagarna fram till och med 

dag 180 till att skapa kontakt med Arbetsförmedlingen för att med deras stöd söka nytt arbete 

hos en annan arbetsgivare.157 

I motiven betonas vikten av att detta tidsintervall i kedjan används för att möjliggöra en 

återgång till arbete var sig det gäller hos en ny arbetsgivare eller till den tidigare tjänsten. Om 

                                                 
152 Prop. 2007/08:136, s. 40. 
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154 Prop. 1996/97:28, s. 19. 
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så inte skulle ske menar lagstiftaren att möjligheten att åstadkomma ytterligare drivkrafter för 

att säkerställa detta ska övervägas.158 Det framgår inte närmare vilka drivkrafter som avses men 

klart står att det anses av största vikt att aktiva insatser görs i syfte att förhindra fortsatt 

sjukfrånvaro.159 Det poängteras vidare att det är av största vikt att det på ett tidigt stadium 

upprättas en plan för den försäkrades återgång till arbete.160 

Bedömningen i denna del ska enligt 27 kap. 47 § 2 st. SFB göras mot högst ett heltidsarbete. 

Detta gäller oavsett om den försäkrade tidigare arbetat i en större omfattning och haft en högre 

inkomst. Skulle en person tidigare ha utfört två heltidsarbeten under denna tidsperiod bedömas 

vara arbetsför för åtminstone ett heltidsarbete finns således inte längre någon rätt till ersättning. 

Motiven för detta är att synsättet att försäkringen inte bör stimulera människor att ta sig an flera 

arbeten som leder till en total arbetstid som överstiger en heltidsanställning eftersom detta kan 

antas leda till ett ökat antal förslitningsskador och därmed även antalet sjukskrivna.161  

3.3.3 Bedömning efter 180 dagar 

Efter 180 dagar ska prövningen av arbetsförmågans nedsättning vidgas ytterligare enligt 27 kap. 

48 § SFB. Vid denna tidpunkt anses den försäkrades arbetsförmåga inte längre vara nedsatt om 

denne kan utföra ett förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden eller 

annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne, under förutsättningen att det 

inte finns särskilda skäl eller kan anses oskäligt att göra den bedömningen. Begreppet ”normalt 

förekommande arbeten” medför att Försäkringskassan inte bara ska bedöma arbetsförmågan 

utifrån de arbeten som finns direkt tillgängliga för den försäkrade utan mot hela den svenska 

arbetsmarknaden och de arbeten som där är normalt förekommande.162 Om den försäkrade 

bedöms vara arbetsför i förhållande till ett sådant arbete försvinner rätten till ersättning genom 

sjukförsäkringen oavsett om arbetet finns direkt tillgängligt för den försäkrade.163  

Avsikten med formuleringen var att i förhållande till tidigare bedömningskriterier avgränsa 

vilka arbeten som den försäkrades arbetsförmåga skulle bedömas till.164 Mellan åren 2008 – 

2012 gjordes nämligen bedömningen av arbetsförmågans nedsättning i förhållande till 

förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden men sedan år 2012 har man alltså återgått till 

                                                 
158 Prop. 2007/08: 136, s. 58. 
159 Mannelqvist, 2012, s. 75. 
160 Prop. 2007/08:136, s. 61 f. 
161 Prop. 1996/97:28 s. 23–24. 
162 Prop. 2007/08:136, s. 39. 
163 Prop. 1996/97:28, s. 20 f. 
164 Prop. 1996/97:28, s. 17. 



48 

 

att göra bedömningen utifrån sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på 

arbetsmarknaden. Eftersom detta är en återinföring av den formulering som gällde innan 2008 

är samma förarbeten och praxis tillämpliga vid tolkning.165 I motiven anges att syftet var att 

använda ett begrepp som är föränderligt och därmed möjligt att anpassa till de förändringar som 

sker på arbetsmarknaden.166 Med utgångspunkt i den försäkrades sjukdom ska en bedömning 

göras i varje enskilt fall.167 

Begreppet normalt förekommande arbete har blivit utrett i praxis där RÅ 2008 nr. 15 kan 

nämnas särskilt för det klargörande uttalande som där gjordes. 

” […] med ”normalt förekommande arbete” avses vanliga arbeten på arbetsmarknaden 

där en försäkrads arbetsförmåga kan tas till vara i full eller närmast full omfattning. 

Ett sådant arbete innebär krav på normal prestation där ringa eller ingen anpassning 

kan väntas förekomma med hänsyn till funktionshinder eller medicinska besvär hos en 

arbetstagare.” 

Utifrån detta kan konstateras att sådana arbeten som kräver mer än marginell anpassning på 

grund av de sjukdomsbesvär eller den funktionsnedsättning som den försäkrade har, inte kan 

anses vara normalt förekommande arbeten.168 

Det finns enligt 27 kap. 48 § SFB två fall då den försäkrade har rätt att skjuta upp den utvidgade 

prövningen mot alla normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden, om det finns 

särskilda skäl eller om en prövning kan anses som oskälig. Särskilda skäl anses föreligga om 

den försäkrade med stor sannolikhet kan återgå i arbete hos sin tidigare arbetsgivare. För att 

bevisa sådan sannolikhet krävs ett medicinskt underlag som väl anger de skäl som finns till att 

anta att en återgång i arbete kan väntas ske, men också när. Möjligheten att beakta särskilda 

skäl föreligger endast fram till dag 365 varför denna grund inte bör tillämpas före denna 

tidpunkt om det inte finns goda skäl att tro att den försäkrade kommer kunna återgå till sitt 

arbete hos arbetsgivaren innan denna tidpunkt. 169  Det andra fallet då en uppskjutning av 

bedömningen är möjlig är då en sådan kan anses oskälig. Denna möjlighet infördes med 

beaktande av att det ansågs finnas omständigheter som inte omfattades av särskilda skäl men 
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ändå ansågs vara anledning nog för en uppskjuten prövning.170 Exempel på sådan omständighet 

är allvarliga sjukdomar som medför en successivt försämrad arbetsförmåga och därmed en 

svårighet på sikt för den försäkrade att klara av även andra arbeten. Detsamma gäller för en 

försäkrad som blivit funktionshindrad till följd av en olycka eller sjukdom, med en lång 

rehabiliteringstid som följd. Detta är enbart exempel eftersom någon uttömmande lista på 

situationer när det kan anses oskäligt att pröva arbetsförmågan mot normalt förekommande 

arbeten inte finns. 

Enligt förarbetena ska det vid sjukdom eller skada som medför sjukskrivning strävas efter att 

den försäkrade ska återgå i arbete i samma utsträckning som innan sjukfallet. Om en försäkrad 

efter att ha haft nedsatt arbetsförmåga i 180 dagar endast kan återgå till sitt ordinarie arbete på 

deltid ska en bedömning göras i vilken utsträckning den försäkrade har möjligheten att försörja 

sig på hela arbetsmarknaden. Det medför att en uppskjuten prövning med hänvisning till 

särskilda skäl inte är möjlig om den försäkrade endast kan förväntas återgå till sitt ordinarie 

arbete på deltid.171 

3.3.4 Bedömning efter 365 dagar 

När en person haft nedsatt arbetsförmåga under 365 dagar ska, enligt 27 kap. 49 § SFB med 

hänvisning till 27 kap. 48 § SFB, en arbetsförmågans nedsättning bedömas i relation till normalt 

förekommande arbeten på arbetsmarknaden. Om det kan anses oskäligt kan Försäkringskassan 

fortsatt avstå från att göra bedömningen mot de normalt förekommande arbetena på 

arbetsmarknaden, men någon möjlighet att hänvisa till särskilda skäl förekommer inte längre.172 

Som huvudregel upphör den försäkrades rätt till ordinarie sjukpenning efter att sjukpenning 

uppburits under 364 dagar under en ramtid om 450 dagar.173 Detta gör att den försäkrade 

behöver ha ett uppehåll på 87 dagar för att kunna starta en ny sjukpenningperiod.174 Det finns 

dock regler som möjliggör sjukpenning på fortsättningsnivå efter denna period.  

3.3.5 Sjukperiod 

Vid en tillämpning av rehabiliteringskedjan ska enligt 27 kap. 51 § SFB två sjukperioder läggas 

samman om det förflutit färre än 90 dagar mellan sjukperioderna. För att beräkna hur lång tid 
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en försäkrad haft nedsatt arbetsförmåga krävs alltså att man beaktar även tidigare sjukperioder 

för det fall att den tid som den försäkrade kunnat arbeta varit kortare än denna begränsning.  

3.4 Sjuklön och sjukpenning för fotbollsspelare 

När det kommer till ersättning vid skada och sjukdom har både dam- och herrsidan reglerat 

frågan i respektive kollektivavtal. Lösningarna ser olika ut vilket gör att skilda krav ställs på 

föreningarna när deras anställda spelare blir sjuka eller skadade. Det medför också olika 

rättigheter för spelarna på dam- och herrsidan vilket här kommer beskrivas närmare. Det finns 

också kompletterande försäkringslösningar där herravtalet erbjuder en mer omfattande lösning 

vilken kompletterar bestämmelserna om sjukpenning. 

Den bedömning som Försäkringskassan gör vid sjukskrivning av en fotbollsspelare utgår från 

samma förfarande som beskrivits i avsnittet ovan. Detta får vissa konsekvenser eftersom arbetet 

som fotbollsspelare skiljer sig i vissa delar i en jämförelse med andra förekommande arbeten 

på arbetsmarknaden. Dessutom har många spelare också en annan sysselsättning vid sidan av 

sin anställning som fotbollsspelare vilket kan komma att påverka ersättningen. 

3.4.1 Bedömningen fram till dag 90 

Eftersom bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga enligt 27 kap. 46 § SFB de första 90 

dagarna ska göras mot den försäkrades vanliga arbete alternativt annat lämpligt arbete som 

arbetsgivaren tillfälligt erbjuder blir bedömningen för en och samma skada eller sjukdom olika 

beroende på vilket arbete den försäkrade har och vilka arbetsuppgifter som där ingår. En 

fotfraktur påverkar en servitris arbetsförmåga medan receptionist antagligen kan återgå till sitt 

arbete redan innan skadan läkt. Som konstaterats under avsnitt 2.9.2 ingår en rad olika 

arbetsuppgifter i en fotbollsspelares arbetsbeskrivning. Att träna fotboll och spela 

fotbollsmatcher får emellertid anses vara den huvudsakliga sysslan medan exempelvis 

sponsoruppdrag, resor och styrketräning får anses vara sidoförpliktelser. Den enskilde spelarens 

arbetsuppgifter bestäms utifrån det individuella anställningsavtalet och kan således skilja sig 

spelare emellan. 

Beroende på vilken skada en spelare har, kan denne antagligen utföra i vart fall några av de 

arbetsuppgifter som ovan benämnts som sidoförpliktelser. Den spelare som har en fraktur eller 

muskelskada kan förmodligen både utföra en del styrketräning, delta vid sponsoraktiviteter och 

även resa till bortamatcher. Förutom vad gäller sponsoraktiviteter förefaller emellertid 

spelarens utförande av dessa arbetsuppgifter inte vara till någon nytta för föreningen så länge 
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spelaren inte kan delta vid match. Vid många former av skador ingår styrketräning i den 

rehabilitering som spelaren gör för att kunna återgå till sitt ordinarie arbete. Eftersom 

styrketräning ingår i en fotbollsspelares arbetsuppgifter även i det ordinarie arbetet kan det 

tolkas som att spelaren utför sina normala arbetsuppgifter även vid tid för skada. Beroende på 

i hur stor utsträckning en skadad spelare av sin fysioterapeut blivit ordinerad att styrketräna kan 

det således påverka Försäkringskassans bedömning av spelarens arbetsförmåga. Det kan dock 

argumenteras för att den styrketräning som görs under rehabiliteringen inte ska betraktas som 

utförande av ordinarie arbetsuppgifter utan endast utgör ett medel i den rehabilitering som 

utförs för att kunna återgå till dessa uppgifter inom kortast möjliga tid.  

Arbetet med sponsorer ser olika ut i olika föreningar och den tid som spelare förväntas lägga 

på detta slags arbete varierar därmed beroende på arbetsgivarens arbetssätt. Detta kan i sin tur 

få konsekvenser vid sjukskrivning av en spelare. Den spelare som i sitt ordinarie arbete 

regelbundet och i stor omfattning deltar vid marknadsföringsaktiviteter kan av 

Försäkringskassan bedömas inneha en större arbetsförmåga än den spelare som inte regelbundet 

eller i vart fall i väldigt liten omfattning utför denna form av arbetsuppgift i sitt ordinarie arbete. 

3.4.2 Bedömningen efter 90 dagar 

Efter dag 90 ska, enligt 27 kap. 47 § SFB, bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga göras 

mot högst ett heltidsarbete. För den spelare som har en heltidssysselsättning vid sidan av sin 

anställning som fotbollsspelare som spelaren klarar av att utföra trots sin skada anses 

arbetsförmågan vid denna tidpunkt inte längre nedsatt. Detta gäller oavsett om spelaren vid 

denna tidpunkt inte kan utföra något arbete alls för sin arbetsgivande fotbollsförening.  

För den spelare som har en deltidssysselsättning som spelaren klarar av att utföra trots sin skada 

kan arbetsförmågan vid denna tidpunkt bedömas vara delvis nedsatt men inte fullt nedsatt. Det 

betyder att spelaren endast kan få reducerad sjukpenning för denna period av sjukskrivning 

även om spelaren har sitt fotbollsutövande som sin huvudsakliga sysselsättning.  

3.4.3 Bedömningen efter 180 dagar 

Som beskrivits ovan ska bedömningen av om den försäkrade har rätt till sjukpenning utvidgas 

efter 180 dagar. Har den försäkrade vid denna tidpunkt arbetsförmåga för sådant arbete som 

normalt förekommer på arbetsmarknaden föreligger inte längre rätt till sjukpenning. För den 

spelare som har en annan sysselsättning, oavsett sysselsättningsgrad, utgör denna sysselsättning 

vid denna tidpunkt ett tungt argument för att spelaren ska anses ha arbetsförmåga. Eftersom det 



52 

 

inte krävs att arbetet är direkt tillgängligt för den försäkrade för att den ska anses ha 

arbetsförmåga i förhållande till normalt förekommande arbete kan det faktum att något arbete 

utförs utgöra skäl nog att arbetsförmåga ska anses finnas. 

Även för de spelare som har sitt fotbollsspelande som enda sysselsättning riskerar att bedömas 

ha arbetsförmåga i förhållande till normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden 

eftersom de skador som förhindrar fotbollsspel inte alltid förhindrar normalt förekommande 

arbeten. För de spelare som har en utbildning kan också detta påverka bedömningen eftersom 

det utvidgar antalet lämpliga arbeten som kan anses tillgängliga för honom eller henne.  

För det fall att det finns särskilda skäl alternativt om det kan anses som oskäligt ska en ovan 

beskriven bedömning inte göras vid denna tidpunkt utan skjutas upp. För att särskilda skäl ska 

anses föreligga krävs att det finns en hög grad av sannolikhet att den försäkrade kan återgå i 

arbete hos arbetsgivaren.175 Detta kan i vissa fall utnyttjas av en sjukskriven fotbollsspelare 

med en god prognos men för den spelare med en skada av sådan art att det föreligger svårigheter 

att beräkna när spelaren kan återgå till matchspel ger bestämmelsen ingen större hjälp. 

3.4.4 Sjuklön och sjukpenning enligt damavtalet 

I damavtalet finns inga närmare regleringar om sjuklönen varför reglerna i SjLL är tillämpliga 

i sin helhet. Eftersom bestämmelserna i herravtalet är baserade på sjuklönelagens regler blir 

skillnaden i hanteringen av sjuklönen för en dam- respektive herrklubb liten. Enligt 4 § SjLL 

är det endast arbetstagare som har rätt till sjuklön vilket gör att det endast är de fotbollsspelare 

vilka betraktas som arbetstagare som har denna rätt. Detsamma gäller för rätt till sjukpenning 

eftersom det enligt 6 kap. 6 § SFB krävs att personen i fråga arbetar i Sverige för att ha rätt till 

socialförsäkringens arbetsbaserade förmåner.  

Enligt 11 § 2 st. damavtalet ska föreningen som arbetsgivare följa Försäkringskassans vid var 

tid gällande normer och regler vad gäller sjukskrivning. Utöver det är föreningen skyldig att 

garantera spelaren 90 % av bruttolönen upp till Försäkringskassans ersättningstak176 för den tid 

som spelaren är berättigad sjukpenning. Därtill ska arbetsgivaren enligt 11 § 3 st. damavtalet 

garantera spelaren 90 % av bruttolönen upp till Försäkringskassans ersättningstak vid 

arbetsskada eller annan ohälsa på grund av arbetet som enligt Försäkringskassan inte berättigar 

sjukpenning längre eller inte medges alls. Föreningen har således en skyldighet att genom 
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utbetalning av sjuklön garantera sina anställda spelare 90 % av sin bruttolön vid tid av skada 

eller sjukdom, oavsett Försäkringskassans bedömning av spelarens arbetsförmåga. Detta 

medför att en spelare med gällande avtal aldrig går miste om mer än 10 % av sin bruttolön under 

avtalstiden, under förutsättning att lönen inte överstiger Försäkringskassans ersättningstak.  

Med arbetsskada eller annan ohälsa på grund av arbetet avses enligt damavtalet när spelare inte 

är matchklar till följd av tidigare händelse i spelarens fotbollsutövande. Föreningens skyldighet 

att garantera spelaren 90 % av bruttolönen med nämnda begränsning består fram till att spelaren 

är matchklar, alternativt intill anställningen upphör. Detta innebär att den spelare som innehar 

en bisyssla vilken spelaren är förmögen att utföra även vid en skada eller sjukdom som hindrar 

från fotbollsspel och därmed inte erhåller full sjukersättning från Försäkringskassan, ska 

ersättas detta av sin arbetsgivande fotbollsförening med ett tillägg om 10 %. För det fall att 

Försäkringskassan bedömer att spelaren har full arbetsförmåga innebär 

kollektivavtalsbestämmelsen att föreningen ska betala 90 % av spelarens lön under hela 

sjukskrivningen. Dessutom är den spelare som blir utförsäkrad garanterad 90 % av sin bruttolön 

för hela sin anställningstid hos föreningen. Detta utgör således ett skydd för de spelare som vid 

sidan av sitt idrottande har ett annat yrke eller studier men också för övriga spelare som bedöms 

ha arbetsförmåga trots sin skada alternativt blir utförsäkrade efter en längre skadeperiod. 

Vad som avses med matchklar framgår inte närmare av avtalet varvid två troliga scenarion finns 

att tillgå. Med matchklar skulle kunna avses den tidpunkt när spelaren är uttagningsbar till 

match och således tränar fotboll utan begränsningar. Matchklar skulle dock också kunna betyda 

det tillfälle när spelaren för första gången blir uttagen till en matchtrupp och enligt sin tränare 

därmed åter är så pass konkurrenskraftig att match är aktuellt. Detta synsätt haltar emellertid 

eftersom en trupp i de allra flesta fall är större än de 18 spelare som tillåts vid match, och även 

spelare som befinner sig utanför en matchtrupp kan bli skadade. Om man med matchklar avsett 

uttagning till matchtrupp skulle en spelare som enligt tränaren inte är tillräckligt bra för att ingå 

i en matchtrupp inte heller anses fullt arbetsför. Att föreningar trots detta tillämpar ett sådant 

synsätt framstår ändå som troligt, eftersom det minskar föreningens omkostnader att påstå att 

spelaren inte är matchklar. 

Begränsningen i bestämmelsen, att endast löner upp till Försäkringskassans ersättningstak 

omfattas gör att de spelare som har en ersättning över 28 400 kr per månad inte har samma 

skydd för sin inkomst vid en sjukskrivning. Dessa spelares inkomst kan således försämras 
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väsentligt vid skada eller sjukdom för det fall att de inte själva ombesörjt någon 

inkomstförsäkring.  

3.4.5 Sjuklön och sjukpenning enligt herravtalet 

Precis som enligt SjLL måste spelarna på herrsidan inlämna en skriftlig försäkran vid frånvaro 

på grund av skada eller sjukdom. Den skriftliga försäkrans innehåll skiljer sig något från SjLL 

då herravtalet kräver att försäkran innehåller uppgifter om vilka dagar arbete skulle ha skett. En 

annan möjligen större skillnad är möjligheten för arbetsgivaren i en herrklubb att kräva 

sjukintyg av läkare från sjukperiodens första dag enligt 8 § mom. 3:2 2 st. herravtalet. Denna 

rätt att kräva förstadagsintyg enligt kollektivavtalet gäller framför sjuklönelagens krav på 

särskilda skäl enligt praxis.177 

Enligt 8 § mom. 1 herravtalet tillkommer rätt till sjuklön för varje spelare under de första 14 

kalenderdagarna i en sjukperiod i enlighet med SjLL. Spelaren ska enligt 8 § mom. 3:1 

herravtalet lämna en skriftlig försäkran om frånvaro på grund av sjukdom till arbetsgivaren och 

där ska omfattningen av arbetsförmågans nedsättning anges tillsammans med vilka dagar arbete 

skulle ha skett. Läkarintyg som styrker spelarens nedsättning av arbetsförmågan krävs från och 

med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan enligt 8 § mom. 3:2 1 st. vilket 

överensstämmer med 8 § 2 st. SjLL. Vid arbetsgivarens begäran ska dock spelaren styrka 

nedsättningen med läkarintyg ännu tidigare och arbetsgivaren har då rätt att anvisa läkare men 

måste också stå för kostnaden av läkarbesöket enligt 8 § mom. 3:2 2 st. herravtalet. 

Sjuklönens storlek som arbetsgivaren ska betala ut beräknas enligt 8 § mom. 4 herravtalet 

genom att från lönen göra avdrag för varje frånvarotimme på grund av sjukdom. Från och med 

2017-01-01 ska dock varken karensavdrag eller annat avdrag från sjuklönen göras om frånvaron 

är en direkt följd av spelarens fotbollsutövande enligt 8 § mom. 4:2 herravtalet. Med direkt följd 

avses matchspel eller av klubben organiserad träning.178 Denna bestämmelse gör att spelarna 

har rätt till 100 % av sin lön utbetald i sjuklön från sin arbetsgivare de första 14 dagarna i de 

fall sjukskrivningen är en direkt följd av arbetet. För övrig sjukdom eller skada ska från lönen 

fullt sjukavdrag göras per timme för den första frånvarodagen i sjuklöneperioden enligt 8 § 4:2 

herravtalet. Från den andra till och med den fjortonde kalenderdagen i sjukperioden ska 

sjukavdrag göras med 20 % enligt 8 § 4:2 herravtalet. 

                                                 
177 Iseskog, 2015, s. 828; AD 1995 nr. 88. 
178 5 § Förhandlingsprotokoll Herrallsvenskan. 
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För den tid som ingår i en sjuklöneperiod när den försäkrades arbetsgivare ska svara för sjuklön 

har den försäkrade inte rätt till sjukpenning enligt 27 kap. 9 § SFB. Efter att sjuklöneperioden 

om 14 dagar är det Försäkringskassans ansvar att utbetala sjukpenning för det fall att en 

försäkrades arbetsförmåga anses nedsatt. Försäkringskassans ersättning kompletteras av det 

arbetsgivaransvar som herravtalet medför. Från dag 15 till och med dag 90 i sjukperioden ska 

arbetsgivaren göra ett sjukavdrag på 90 % per dag för spelare med en årslön som omfattar högst 

7,5 prisbasbelopp enligt 8 § mom. 4:5 herravtalet. Det betyder att dessa spelare har rätt att från 

sin arbetsgivare erhålla sjuklön om 10 % av sin lön under denna period utöver den sjukpenning 

som Försäkringskassan utger sjukpenning upp till det tak på 28 400 kr. För de spelare som har 

en årslön som överstiger 7,5 prisbasbelopp ska sjukavdrag göras med 90 % på den del av lönen 

som motsvarar 7,5 prisbasbelopp. Den delen av lönen som överstiger denna gräns ska avdrag 

endast göras med 10 %, vilket medför att arbetsgivare är skyldig att utbetala 90 % av spelarens 

lön i denna del.  

Detta demonstreras enklast genom ett exempel. Spelare A tjänar 100 000 kr/månad vilket 

överstiger 7,5 prisbasbelopp / 12 (341 250 / 12 = 28 438 kr, år 2018). Spelare A:s arbetsgivare 

ska göra avdrag med 90 % per dag för den del som uppgår till 341 250 kr. Detta avdrag utgör i 

spelare A:s fall 841 kronor per dag (0,9 x (7,5 prisbasbelopp/365)). För den del av lönen som 

överstiger 7,5 prisbasbelopp ska spelare A:s arbetsgivare göra avdrag med 10 % per dag. Detta 

avdrag uppgår för spelare A till 239 kronor per dag (0,1 x (100 000 x 12 – 7,5 

prisbasbelopp/365). Om spelare A av Försäkringskassan anses ha fullt nedsatt arbetsförmåga 

beviljas sjukpenning med 748 kronor dagligen (0,8 x 7,5 prisbasbelopp/365) samtidigt som 

arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön om 2 212 kronor dagligen (94 + 2 118). Sammanlagt 

erhåller spelare A en ersättning om 90 033 kronor och går således endast miste om ca. 10 % av 

sin månadslön vid tid av skada eller sjukdom.  

Från och med dag 91 och framåt av sjukskrivningen har inte längre föreningen något 

betalningsansvar för spelarens ersättning. Vid denna tidpunkt kompletteras sjukpenningen av 

försäkringar i herravtalet vilket beskrivs närmare i avsnitt 3.6. 

3.5 Arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet 

Att det är arbetsgivaren som bär ansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen finns 

fastslaget i flera lagrum. Enligt 3 kap. 2a § 3 st. arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) bär 

arbetsgivaren ansvaret för att det finns en arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet 

organiserad på lämpligt sätt. Med ”lämplig” avses att organisationen ska medföra att 
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arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och SFB. 179  Hur det i 

praktiken ska gå till har överlämnats till arbetsgivaren att bestämma så att det ska passa den 

enskilda verksamheten men det finns vissa moment som rehabiliteringsverksamheten bör 

innehålla.180  

Enligt 30 kap. 6 § SFB ska arbetsgivaren ansvara för att de åtgärder som behövs för en effektiv 

rehabilitering vidtas. I förarbetena betonas att det är viktigt att arbetsgivaren genomför de 

åtgärder som kan behövas så snart det är möjligt.181 Vilka åtgärder som kan sägas ingå i 

rehabiliteringsskyldigheten framgår inte av lagrummet. 182  Sammankopplad med denna 

bestämmelse kan arbetsgivarens ansvar enligt 7 § 3 st. LAS att utreda och vidta åtgärder i form 

av anpassning och omplacering för att försöka undvika uppsägning sägas vara. Arbetsgivaren 

är nämligen skyldig att utreda alternativa lösningar och omplacera arbetstagaren när det är 

möjligt. Det innebär också att arbetsgivaren är skyldig att uppfylla de krav som följer av 30 

kap. 6 § SFB, i form av utlämnande av upplysningar till Försäkringskassan i den mån det behövs 

för att behovet av rehabilitering för den försäkrade ska kunna klarläggas, men också genom 

utförande av de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering. Den arbetsgivare som inte 

levt upp till där nämnda skyldigheter har heller inte saklig grund för att säga upp 

arbetstagaren.183 

Syftet med rehabiliteringen är enligt förarbetena till SFB och AML att en arbetstagare med 

nedsatt arbetsförmåga ska få hjälp att återvinna förlorad arbetsförmåga och således ha möjlighet 

att försörja sig själv genom förvärvsarbete. Vad gäller innehållet i rehabiliteringen betonas 

vikten av att individen står i centrum och att det således är individens förutsättningar och behov 

som ska styra rehabiliteringen.184 

3.5.1 Föreningens rehabiliteringsskyldighet 

I varken dam- eller herravtalet är föreningens rehabiliteringsskyldighet närmare specificerad. 

Enligt 2 § 4 p. spelaravtalet är föreningen skyldig att garantera spelaren kostnadsfri behandling 

för de skador som spelaren ådragit sig i föreningens fotbollsspel. Detta får anses medföra att 

spelaren i samråd med läkare och/eller fysioterapeuter ska upprätta en effektiv 

                                                 
179 Iseskog, 2016 (2), s. 20. 
180 Iseskog, 2016 (2), s. 21. 
181 Prop. 2006/07:58 s. 22. 
182 Iseskog, 2016 (2), s. 34. 
183 Broman, Ericson & Öhrn, 2014, s. 61. 
184 Prop. 1990/91:141 s. 88, prop. 2007/08:136 s. 38. 



57 

 

rehabiliteringsplan som föreningen i enlighet med 30 kap. 6 § SFB ansvarar för att genomföra. 

Av avtalen framgår inget i övrigt vad gäller föreningens rehabiliteringsskyldighet men det 

ligger ju även i föreningarnas intresse att återfå sina skadade spelare till de ordinarie 

arbetsuppgifterna vilket får antas påverka dess inblandning i spelarnas rehabilitering. 

3.6 Försäkringar inom fotbollsbranschen 

Enligt 3 § 3 st. spelaravtalet är föreningen skyldig att hålla spelaren försäkrad enligt de 

bestämmelser som SvFF fastställer. Beroende på föreningens organisationstillhörighet gäller 

också det som bestämts av SEF respektive EFD. Även vid deltagande i landskamper eller 

förberedelser inför sådan är det enligt 5 § 3 st. SvFFs tävlingsbestämmelser spelarens förening 

som i första hand ansvarar för att spelaren är försäkrad.  

Försäkringslösningarna på dam- respektive herrsidan ser olika ut vilket också påverkar den 

ersättning som spelarna har rätt till vid skada eller sjukdom. Lösningarnas utformning har gjorts 

med hänsyn till de olika förutsättningar som råder men har sina för- och nackdelar beroende på 

den enskilda spelarens situation.  

3.6.1 Försäkringar enligt damavtalet 

Arbetsgivarna på damsidan är enligt 11 § 1 st. damavtalet skyldiga att teckna de försäkringar 

som framgår av bilaga 1 till damavtalet. I bilaga 1 anges att vårdkostnadsförsäkringen ”BAS” 

alternativt ”BAS + Extra” ska tecknas via försäkringsbolaget Folksam. Enligt 

försäkringsvillkoren täcker alternativet BAS nödvändiga kostnader för vård som ges inom 

Sverige och uppkommer inom ett år från försäkringsfallet. För att vårdkostnader ska ersättas 

krävs en skada eller sjukdom som är objektivt påvisbar. Med vårdkostnader avses kostnad för 

att ställa diagnos vilket inkluderar ett läkarbesök och någon form av röntgen. BAS-försäkringen 

täcker också kostnader för artroskopiska ingrepp och operationer i knäleden tillsammans med 

efterföljande läkarvård, sjukhusvård och sådana läkemedel eller behandlingar som ordinerats. 

Den täcker dock inga andra operationer eller ingrepp på kroppen och varken rese- eller 

boendekostnader i samband med detta.185 

Även vårdkostnadsförsäkringen ”Bas + Extra” medger ersättning för vård inom Sverige som 

uppkommer inom ett år från försäkringsfallet. Med vårdkostnader avses här kostnader för 

läkarvård, magnetröntgen, annan röntgen, sjukhusvård, läkemedel och annan behandling som 

                                                 
185 Försäkringsvillkor Folksam, s. 2. 
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föreskrivits av legitimerad läkare för att läka skadan eller sjukdomen. Dessutom ingår kostnader 

för artroskopiska ingrepp och operationer. 186  På denna försäkringsnivå täcks således fler 

operationer än de som berör knäleden. Den försäkrade kan också få ersättning för 

sjukgymnastik eller annan form av rehabilitering för upp till 10 tillfällen per skada. Därtill kan 

den försäkrade även ersättas för nödvändiga kostnader för resor och logi inom Sverige i 

samband med vård eller behandling. För minderåriga försäkrade ersätts även sådana kostnader 

för en närstående person som reser med den försäkrade vid vårdtillfället. Denna ersättning är 

begränsad till högst 3 000 kronor per skada.187 

Enligt bilaga 1 måste arbetsgivaren också teckna Trygghetsförsäkringen Idrott (TFI). I denna 

ingår ersättning för medicinsk invaliditet som beräknas på 300 000 kr upp till en invaliditetsgrad 

om 74 %. Vid en invaliditetsgrad om minst 75 % beräknas ersättningen på 600 000 kr. TFI 

innefattar vidare en dödsfallsersättning om 200 000 kr och ersätter även skadade idrottskläder 

och glasögon. Slutligen ersätter försäkringen sjukhusvistelser med 200 kronor per dygn, sveda 

och värk med 5 % av basbeloppet per månad i högst 6 månader samt vanprydande ärr. 

Slutligen ska också en försäkring för bestående idrottsavbrott tecknas enligt 11 § damavtalet 

med hänvisning till bilaga 1 i avtalet. Denna försäkring medför att den spelare som av läkare 

förklaras inte kommer kunna spela fotboll mer på grund av skada ska ersättas med ett 

engångsbelopp om 250 000 kr.  

3.6.2 Försäkringar enligt herravtalet 

Enligt 11 § herravtalet är arbetsgivaren skyldig att hålla sina anställa spelare försäkrade i 

enlighet med gällande avtal om tjänstepension och försäkringar mellan parterna. I 3 § 

förhandlingsprotokollet stadgas närmare att spelarna ska försäkras i enlighet med 

Idrottsutövarpensionsplanen (IUP), Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) samt 

Trygghetsförsäkring Idrott (TFI).  

Villkoren för TFI gäller enligt 6 § förhandlingsprotokollet alla avtal som trätt i kraft efter 2017-

01-01. Detta ger spelaren ett utökat skydd vid längre skadefrånvaro samt i de fall när 

Försäkringskassan inte längre medger sjukpenning. Avtal skrivna före detta datum omfattas 

således inte automatiskt av dessa villkor. De spelare som skrivit tidigare avtal har möjlighet att 

                                                 
186 Försäkringsvillkor, Folksam, s. 2. 
187 Försäkringsvillkor, Folksam, s. 2. 
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omfattas av dessa villkor men måste då aktivt omförhandla sitt avtal. I avsnitt 3.6.3 beskrivs 

närmare vad som gäller för de spelare som lyder enligt de tidigare gällande villkoren. 

För spelarna som omfattas av de nya villkoren inträder - efter en karenstid om 90 dagar - två 

olika försäkringar, en hos Folksam samt en hos SEB.188 Dessa försäkringar är avhängiga att 

karenstiden förflutit samt att den försäkrade har sådan nedsatt arbetsförmåga som försäkringen 

täcker.  

Folksams tjänstesjukförsäkring medger ersättning vid nedsatt arbetsförmåga med minst en 

fjärdedel till följd av egen sjukdom eller olycksfallsskada. För att den försäkrade ska ha rätt till 

ersättning krävs också att den nedsatta arbetsförmågan inträtt under försäkringstiden samt att 

den försäkrade avhåller sig från yrkesarbete i den omfattning som arbetsförmågan är nedsatt. 

Bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga följer reglerna i SFB men också 

Försäkringskassans beslut kring den försäkrades rätt till exempelvis sjukpenning. 189  Det 

betyder att en försäkrad som blivit nekad sjukpenning från Försäkringskassan inte heller har 

rätt till ersättning från tjänstesjukförsäkringen. Ersättningen från Folksams 

tjänstesjukförsäkring står precis som enligt SFB:s regler i proportion till nedsatt arbetsförmåga 

med en indelning i fyra grader av arbetsoförmåga, från en fjärdedel till helt nedsatt 

arbetsförmåga. Ersättningens storlek vid helt nedsatt arbetsförmåga är 1/30 av 

försäkringsbeloppet för varje dag den nedsatta arbetsförmågan varar.190 Försäkringsbeloppet 

utgörs av två delar. Den del av den anmälda årslönen som understiger 480 000 kr omfattas av 

försäkringsskyddet till och med månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Den eventuella del 

av årslönen som överstiger 480 000 kr omfattas av försäkringsskyddet till och med månaden 

innan den försäkrade fyller 40 år. 

SEB:s sjukförsäkring ger rätt till sjukersättning vid skadefall som varar längre än 90 dagar när 

arbetsförmågan är nedsatt av medicinska skäl. Till skillnad från Försäkringskassan och Folksam 

görs bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga enligt SEB:s försäkringsvillkor utifrån 

spelarens möjlighet att spela fotboll på elitnivå och är således inte beroende av 

Försäkringskassans beslut i det enskilda fallet. Försäkringen möjliggör två former av 

sjukersättning, ”Sjuk 1” och ”Sjuk 2”. ”Sjuk 1” kompletterar Försäkringskassans ersättning 

genom att medge ett försäkringsbelopp som uppgår till en sådan ersättning att spelaren 

                                                 
188 Folksam försäkringsvillkor, Tjänstesjuk – Elitidrott, s. 6; SEB tilläggsvillkor avseende 2017 års SEF-avtal, p. 

2.6. 
189 Folksam försäkringsvillkor, Tjänstesjuk – Elitidrott, s. 4. 
190 Folksam försäkringsvillkor, Tjänstesjuk – Elitidrott, s. 6. 
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tillsammans med ersättning från Försäkringskassan och den kollektivavtalade sjukförsäkringen 

(Folksams sjukförsäkring) får 90 % av den bruttolön som spelaren går miste om till följd av 

den nedsatta arbetsförmågan. Om en spelare får inkomst av tjänst eller annan 

näringsverksamhet under en sjukperiod reduceras den sjukersättning som spelaren får från 

försäkringen genom en justering av ersättningen med ett belopp, som tillsammans med övrig 

inkomst, uppgår till högst 90 % av den bruttolön som spelaren hade vid den tidpunkt som 

arbetsförmågan uppstod.  

Den spelare som är berättigad sjukersättning enligt ”Sjuk 1” men av Försäkringskassan inte 

bedöms ha nedsatt arbetsförmåga och därför inte erhåller någon ersättning, alternativt endast 

erhåller reducerad ersättning från Försäkringskassan, är berättigad extraordinär sjukersättning 

från SEB, ”Sjuk 2”. Detta gäller också den som blir utförsäkrad av Försäkringskassan och av 

den anledningen inte längre medges sjukpenning. Ersättningen från SEB i denna del uppgår till 

högst det belopp spelaren skulle ha varit berättigad från Försäkringskassan under den tid en rätt 

till ersättning enligt ”Sjuk 1” föreligger. Skulle inte heller Folksams sjukförsäkring medge 

ersättning vid denna tidpunkt, uppgår ersättning även till detta belopp. För att ersättning enligt 

”Sjuk 2” ska utbetalas krävs att spelaren gör allt den kan för att skaffa sig inkomster. Det betyder 

att spelaren aktivt måste söka skaffa sig inkomster.   

”Sjuk 1” och ”Sjuk 2” medför sammantaget att SEB:s sjukförsäkring täcker spelarens lön i de 

delar övriga försäkringar inte medger ersättning. Ersättningen begränsas av det avtalade 

försäkringsbeloppet och höjningsrätt föreligger inte för spelare när löneunderlaget överstiger 

30 ibb (1 875 000 kr, år 2018). Försäkringen har en total ersättningstid på högst 60 månader 

under hela försäkringstiden och en slutålder vid 40 års ålder på spelaren. Särskilda villkor i 

form av exempelvis ett reducerat försäkringsbelopp gäller också för spelare som är äldre än 35 

år vid tecknandet av försäkringen 

Skulle den försäkrade inte längre spela för en förening som omfattas av SEB:s sjukförsäkring 

upphör försäkringen att gälla med omedelbar verkan. Det gäller dock inte om anställningen 

upphör under en sjukperiod. För dessa fall upphör försäkringen att gälla först vid sjukperiodens 

slut. 191  Detta utgör således ett skydd även för spelare vars kontrakt löper ut under en 

skadeperiod. 

                                                 
191 Sjukförsäkringsvillkor, SEB, s. 7–8. 
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Eftersom den spelare som får inkomst av tjänst eller annan näringsverksamhet under en 

sjukperiod endast erhåller en reducerad sjukersättning från SEB:s försäkring om högst 90 % av 

sin bruttolön som fotbollsspelare utgör försäkringen inte ett fullständigt skydd för alla. För 

spelarna med flera inkomstkällor reduceras sjukersättningen så att den tillsammans med den 

andra inkomstkällan totalt utgör 90 % av den inkomst spelaren erhåller för sitt fotbollsutövande. 

3.6.2.1 Försäkringsvillkor enligt gamla herravtalet 

Eftersom det skrevs ett nytt kollektivavtal på herrsidan i slutet av 2016 och det endast är de 

spelare som skrivit nytt avtal efter kollektivavtalets ikraftträdande som automatiskt omfattas av 

den nya försäkringslösningen så omfattas fortfarande många spelare av den försäkringslösning 

som gällde enligt det gamla kollektivavtalet. I denna lösning kompletterades 

Försäkringskassans ersättning enbart av Folksams sjukförsäkring och inte SEB:s 

sjukförsäkring. 

Denna lösning innebar, och innebär således än idag för vissa, att man som spelare går miste om 

ersättning så snart som Försäkringskassan inte längre beviljar spelaren sjukpenning. Detta beror 

på att Folksams bedömning av spelarens rätt till ersättning helt baseras på den bedömning 

Försäkringskassan gjort och således alltid fattar samma beslut. Vid den tidpunkt som 

Försäkringskassan inte längre medger spelaren någon sjukpenning, erhåller spelaren därför inte 

heller längre någon försäkringsersättning från Folksam. 

Den nya försäkringslösningen gör att man kommit tillrätta med det faktum att spelare tidigare 

ofta stod utan ersättning så snart Försäkringskassan ansett att de hade arbetsförmåga, trots att 

de vid den tidpunkten inte kunde spela fotboll. Med de kompletterande försäkringslösningar 

som finns i det nya kollektivavtalet kan denna problematik minskas.   
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4 Avslutande analys 

4.1 Fotbollsspelaren som anställd 

Att en fotbollsspelare idag kan vara anställd av en förening och således anses vara arbetstagare 

ur ett rättsligt perspektiv är ostridigt enligt tidigare nämnd praxis. Spelarna i de högsta 

divisionerna på dam- och herrsidan utför i de allra flesta fall sina arbetsuppgifter under sådana 

omständigheter som enligt förarbeten och praxis anses tala för ett arbetstagarförhållande. Som 

nämnts ska dock varje situation bedömas för sig vilket gör att alla spelare som spelar i samma 

division, eller ens i samma lag, inte nödvändigtvis ska bedömas på samma sätt. 

På grund av skiftande ekonomiska förutsättningar i de svenska fotbollsföreningarna är 

lönespannet i både dam- och herrallsvenskan relativt stort. På damsidan innehar en majoritet av 

spelarna ytterligare minst en inkomstbringande sysselsättning vid sidan av sitt fotbollsutövande. 

Trots att en spelare har flera sysselsättningar är det fortfarande möjligt att betrakta spelaren som 

arbetstagare i förhållande till sin förening eftersom det är tillåtet att ha flera arbetsgivare 

samtidigt. Det faktum att varje situation ska bedömas för sig kan dock leda till svårigheter för 

den enskilda spelaren att utröna huruvida det egna förhållandet till sin fotbollsförening eller 

IdrottsAB är att betrakta som anställningsförhållande.  

4.2 Arbetsskyldigheten 

Av det som framkommit i uppsatsen framgår att en fotbollsspelares arbetsskyldighet är relativt 

vid. Förutom de uppenbara arbetsuppgifterna träna och spela fotbollsmatcher kan olika uppdrag 

inom marknadsföring och sponsring ingå. Kollektivavtalen på dam- och herrsidan begränsar 

endast denna skyldighet till att omfatta uppgifter som har direkt anknytning till spelarens 

anställning vilket skulle kunna tolkas som att betydligt fler uppgifter ingår. Av den anledningen 

får det enskilda anställningsavtalet stor betydelse för ett avgörande av vad som ska ingå i den 

enskilda spelarens arbetsskyldighet. Eftersom att det individuella anställningsavtalet är av 

privaträttslig natur är det svårt att studera närmare men att formuleringarna i dessa avtal är av 

största vikt för denna fråga går att konstatera. 

Det faktum att damavtalet åtminstone i teorin begränsar arbetsskyldigheten tidsmässigt genom 

bestämmelsen i 2 § 2 p. damavtalet är att betrakta som ett försök att nå en form av rättvisa 

mellan spelarna trots det i mångt och mycket orättvisa lönespannet. På grund av den 

konkurrensfördel som hög träningsnärvaro medför är detta i praktiken dock bara en fasad som 

i själva verket sällan fyller någon funktion. En lösning som också diskuterats flitigt är införandet 
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av en minimilön för damallsvenskan som medför att samma krav ska kunna ställas på alla i 

spelartrupperna. Denna lösning har sina uppenbara fördelar men är diskutabel av andra skäl. En 

sådan ekonomisk belastning på deltagande föreningar och IdrottsAB i damallsvenskan skulle 

antagligen leda till avsevärd minskning av spelartrupperna och det skulle i sin tur föra med sig 

en ökad risk för skador på grund av förhöjd belastning men också en spelatrupp som är mer 

känslig för just skador på grund av det lägre antalet spelare. 

4.3 Arbetsförmågan 

Det faktum att reglerna om rehabiliteringskedjan innebär en skyldighet för en försäkrad att 

acceptera ett annat arbete under den tid som denne inte kan utföra sitt vanliga arbete innebär en 

möjlighet för fotbollsspelarens arbetsgivare att utnyttja en skadad spelares arbetskraft på annat 

ställe än på fotbollsplanen. Exempelvis skulle en spelare vid tid för rehabilitering av en 

muskelskada kunna utföra vissa administrativa uppgifter för arbetsgivarens räkning. Att det 

emellertid inte finns någon skyldighet för arbetsgivaren att erbjuda ett sådant arbete är sannolikt 

anledningen till att detta inte verkar utnyttjas. Det framstår som mer gynnsamt att dels låta 

arbetstagaren ägna sin tid till rehabilitering av skada för att återgå till sina ordinarie 

arbetsuppgifter i form av fotbollsspel snabbast möjligt, dels att låta den stora delen av ansvaret 

omkostnaden för arbetstagaren ligga på Försäkringskassan i form av sjukpenning under 

spelarens skadeperiod.  

Eftersom arbetsförmågan efter 90 dagars sjukskrivning ska bedömas mot högst ett heltidsarbete 

så hamnar de spelare med en sysselsättning vid sidan av sitt idrottande i en prekär situation. 

Arbetar spelaren heltid vid sidan av sitt fotbollsspelande, och har förmågan att fortsätta med det 

arbetet trots den skada som hindrar från fotbollsspel, anser Försäkringskassan nämligen att 

spelarens arbetsförmåga inte är nedsatt över huvud taget. Denna bedömning förefaller 

överensstämma med lagstiftningen men det faktiska utfallet kan knappas vara det önskade. I 

motiven argumenteras för att mer än en heltidssysselsättning skulle medföra större risk för 

sjukskrivningar, men denna tolkning utgör en avsevärt försvårande omständighet för de 

spelarna med låg ekonomisk ersättning för sitt idrottande och som därför innehar åtminstone en 

ytterligare sysselsättning. Det faktum att dessa spelare kan nekas sjukpenning kan innebära att 

de tvingas arbeta extra under skadeperioden för att bibehålla sina inkomstnivåer vilket förstås 

både riskerar att försvåra och förlänga skadeperioden. På damsidan har man delvis löst detta 

problem med 90 %-garantin i 11 § 2 p. damavtalet medan de spelarna med dubbla 

sysselsättningar på herrsidan drabbas mer av denna tillämpningsproblematik. 
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För det fallet att även rehabiliteringsträning ska anses ingå i en fotbollsspelares arbetsuppgifter 

och därmed också arbetsskyldighet kan en fotbollsspelare i princip aldrig anses ha nedsatt 

arbetsförmåga i förhållande till sitt arbete. Eftersom den arbetsuppgift som från föreningens 

perspektiv är mest intressant är matchspel går det att argumentera för att en anställd som endast 

kan utföra arbetsuppgifter som inte är till någon nytta för arbetsgivaren ska anses ha nedsatt 

arbetsförmåga. Med en strikt tillämpning från Försäkringskassans sida är det emellertid fullt 

möjligt att resonera på ett sådant sätt att rehabiliteringsträning ska vara en del av 

arbetsuppgifterna. Detta innebär ekonomiska svårigheter även för föreningarna på damsidan 

eftersom de därmed alltid skulle vara tvingade att betala minst 90 % av spelarnas lön, detta 

oavsett om de är tillgängliga för den för föreningen mest väsentliga arbetsuppgiften, matchspel. 

4.4 Tillämpningen av Socialförsäkringsbalken och dess konsekvenser 

I kapitel tre har redovisats hur SFB tillämpas och vilka konsekvenser det får för olika spelare 

beroende framför allt på vilken ekonomisk ersättning fotbollen genererar den enskilde spelaren. 

Nedan ska dessa konsekvenser analyseras närmare. Denna tillämpning leder till ett faktiskt 

utfall som inte överensstämmer med de motiv som ligger bakom lagstiftningen.  

4.4.1 Spelare som erhåller sin totala inkomst från sitt fotbollsspelande 

Genom en strikt tolkning av socialförsäkringsrätten skulle inte sjukpenning tillkomma för 

fotbollsspelare vid något tillfälle av skada eftersom rehabilitering i nästan varje fall sker genom 

styrketräning på gym vilket ofta utgör en del av fotbollsspelares arbetsuppgifter enligt det 

individuella anställningsavtalet. Vid rehabilitering av skada kan således situationen istället 

tolkas som en period för arbetstagaren då vissa arbetsuppgifter utgår (fotbollsspel) medan andra 

utgör en större del av arbetstiden (styrketräning). Frågan är om idrottens särart bör medge en 

generösare tolkning för denna slags arbetstagare. Det kan hävdas att redan valet av fotboll som 

yrke bör medföra en förståelse från spelaren själv för de speciella förhållanden som råder kring 

en sådan anställning. Det finns emellertid ingen rättslig grund för att någon grupp av 

arbetstagare ska behandlas annorlunda av den anledningen att anställningsförhållandet inte 

följer den traditionella arbetsmarknaden. Tvärtom anges det i motiven till SFB att avsikten med 

sjukförsäkringen är att det ska underlätta för att arbetstagaren så snart möjligt ska kunna återgå 

till sina ordinarie arbetsuppgifter.192 

                                                 
192 Mannelqvist, 2012, s. 29–30. 
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Något annat som talar för att en fotbollsspelare inte bör erhålla sjukpenning vid skada är det 

faktum att spelaren i många fall trots skadan förväntas infinna sig vid träningar och matcher. 

Spelaren kan förvisso inte träna fotboll men trots det förväntas spelaren utföra 

rehabiliteringsträningen tillsammans med laget, eller i vart fall att spelaren finns närvarande vid 

tidpunkt av träning och match. Därtill förekommer krav på deltagande vid diverse 

sponsoraktiviteter och andra evenemang som föreningen arrangerar. Ett sådant krav finns inte 

på övriga arbetsmarknaden för tid av sjukskrivning och frågan är om det kan utgöra skäl för 

nekande av sjukpenning eller om kravet på närvaro i sig ska anses rättsstridigt. För det fall att 

kravet på närvaro ska förbjudas skulle föreningen förlora kontrollen över dess anställdas 

rehabilitering men också föreningens möjlighet att medverka och underlätta densamma. 

Med anledning av den relativt korta karriär en fotbollskarriär utgör i jämförelse med 

arbetstagare på övriga arbetsmarknaden är tiden en viktig aspekt för en skadad fotbollsspelare. 

Genom ett nekande av sjukpenning löper fotbollsspelare risk att behöva ägna tid till att hitta 

arbete under sin rehabilitering vilket tar tid från rehabiliteringsträningen samtidigt som det är 

en svår uppgift att finna ett arbete för en begränsad tid och som i många fall utgör en väldigt 

kort period. Det framstår inte som ett rimligt krav på en arbetstagare att finna en annan 

sysselsättning när det är om inte givet så i vart fall väldigt sannolikt att denne inom en kortare 

period kommer kunna återgå till sitt ordinarie arbete. 

Det kan argumenteras för att lagstiftningen inte är anpassad för andra yrken än de traditionella 

formerna på arbetsmarknaden, men i min mening är det tillämpningen som utgör den verkliga 

problematiken. Dessa tillämpningsproblem drabbar långt ifrån bara fotbollsspelare utan många 

andra idrottare, men också andra yrken som medför särskilda arbetsförhållanden eller risker i 

arbetet. Bland sådana andra yrkesgrupper kan brandmän nämnas särskilt med anledning av dess 

likhet med en anställning som idrottare i form av de krav som ställs på fysiska färdigheter.  

Sammantaget kan sägas att den socialförsäkringsrättsliga lagstiftningen inte alltid är förenlig 

med den situation som en skadad fotbollsspelare befinner sig i. Fotbollsspelande som yrke 

skiljer sig från vanligt förekommande arbeten på arbetsmarknaden vilka lagstiftningen är 

utformade för. Fotbollsbranschen har själva sökt lösningar på problemet i form av 

kollektivavtalsbestämmelser och försäkringslösningar men trots det förefaller tillämpningen av 

gällande lagstiftning förfördela fotbollsspelaren som arbetstagare och göra det svårare att 

erhålla ersättning vid skada men också att återgå till sitt yrke. Att söka en lösning på problemet 

förefaller inte enkelt men ett utarbetande av riktlinjer för Försäkringskassan att förhålla sig till 
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i de fall som inte berör den traditionella arbetsmarknaden skulle i vart fall öka förutsebarheten 

för dessa arbetstagare. 

4.4.2 Spelare som erhåller inkomst sitt fotbollsspelande men som också har 

en annan inkomstbringande sysselsättning i form av arbete eller studier 

Den i kapitel 3 beskrivna svårigheten för spelare med dubbla sysselsättningar att från 

Försäkringskassan medges rätt till sjukpenning förefaller vid första anblick fullkomligt logisk 

eftersom spelaren de facto både kan och faktiskt utför ett arbete vilket gör att en nedsättning av 

arbetsförmågan inte finns i lagens mening. Lagstiftarens motiv till att efter 90 dagar enbart göra 

bedömningen av arbetsförmågan mot ett heltidsarbete kan också anses väl grundad genom 

argumentet att högre belastning leder till ökad risk för överbelastning och efterföljande 

sjukskrivning. Det får dock stora ekonomiska konsekvenser för de fotbollsspelare som har en 

lägre ersättning från sin anställning som fotbollsspelare eftersom det är dessa spelare som 

tvingas ha en andra sysselsättning. Det är således de med sämst ekonomiska förutsättningar 

som blir mest drabbad av den nuvarande tolkningen av gällande lagstiftning.  

Inte heller genom den försäkringslösning som finns på herrsidan är spelare med dubbla 

sysselsättningar fullständigt skyddade. Eftersom att sjukersättningen från SEB minskas med 

den inkomst som spelaren erhåller från sitt andra yrke kan en spelares inkomst under en period 

av skada eller sjukdom bli kraftigt reducerad. Den försäkringslösning som herravtalet erbjuder 

är ett sätt att skydda lönen för spelarna under en period av skada eller sjukdom men som visat 

är skyddet inte något som tillkommer alla spelare. Det går att anta att det är de spelarna som 

tjänar minst som också har en annan sysselsättning vilket gör att svårigheten att skydda sin 

inkomst drabbar de spelare med lägst ekonomisk ersättning hårdast. 

4.5 Fotbollens organisation 

Trots att fotbollsspelare i Sveriges högsta divisioner idag generellt sett är att betrakta som 

arbetstagare så finns det som visats i denna uppsats vissa delar som skiljer sig i jämförelse med 

den traditionella arbetsmarknaden både avseende anställningstrygghet men också rättigheter 

vid tid för sjukdom och skada. Bakgrunden till dessa otrygga villkor i arbetet som 

fotbollsspelare grundar sig delvis i rättstillämpningen som idag inte lyckas skydda alla 

arbetstagare på ett jämlikt sätt främst på grund av de särskilda förhållanden som råder i 

branschen. Enligt min mening kan dock också fotbollens organisation hållas medskyldiga för 

de osäkra förhållanden som en fotbollsspelare tvingas utstå. Fotbollsbranschens strävan av 
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interna avgöranden i form av skiljenämndsförfaranden som sekretessbeläggs medför en 

avsevärd svårighet för den enskilda individen att kunna förutse konsekvenserna av ett 

handlande. Därtill förhindrar förfarandet en utomstående kontroll vilket gör att en rättvis och 

jämlik prövning aldrig kan säkerställas. 

Fotbollen har i Sverige alltid präglats av ideella krafter. Eftersom en så stor del av den 

idrottsliga verksamheten fortfarande bygger på ideellt engagemang uppstår en kollision med 

den del av fotbollsbranschen som önskar betraktas som professionell och därmed lyder under 

arbetsrättsliga regler eftersom de olika delarna representerar fundamentalt olika intressen. För 

att betraktas som en arbetsbransch tillsammans med övriga på arbetsmarknaden måste 

fotbollsbranschen acceptera den lagstiftning som styr på arbetsrättens område. Därtill krävs en 

tillämpning av arbetsrätten som leder till lagstiftarens önskade utfall även på områden som inte 

kan jämföras med den traditionella arbetsmarknaden.   

4.6 Slutsats och framtida forskning 

Sammanfattningsvis kan sägas att det förefaller finnas en större risk för fotbollsspelare än andra 

arbetstagare att tvingas acceptera omplaceringar till andra arbetsuppgifter förekommande på 

arbetsmarknaden genom den nuvarande tolkningen av lagstiftningen kring socialförsäkringen. 

Därtill får en fotbollsspelares anställningsskydd anses avsevärt lägre än på övriga 

arbetsmarknaden genom undantaget från lagens presumtion om tillsvidareanställning 

tillsammans med avsaknaden av möjligheten att efter en lång tid av tidsbegränsad anställning 

erhålla en tillsvidareanställning. Kombinationen av dessa två faktorer gör en fotbollsspelares 

anställning osäker. Den spelaren som råkar ut för en skada i slutet av sin anställningstid löper 

inte bara risk att tvingas ur sin anställning av Försäkringskassan utan också att nya 

kontraktserbjudanden som fotbollsspelare inte dyker upp.  

De kollektivavtal som gäller inom fotbollsbranschen tillgodoser de anställda fotbollsspelarnas 

behov på ett bra sätt i vissa delar. På grund av den ojämna lönestrukturen i branschen kan 

emellertid inte alla spelare sägas erhålla samma skydd. Särskilt de spelarna med dubbla 

sysselsättningar har i dagsläget både sämre anställningsskydd men också inkomstskydd. Det är 

förstås i första hand en högre men framför allt jämnare lönestruktur som bör arbetas för på lång 

sikt men kortsiktigt krävs kollektivavtal vilka är anpassade till den rådande situationen. 

Möjligheten för föreningarna på damsidan att välja försäkringsomfattning är en faktor som 

medför sämre trygghet för damspelare än för herrspelare.  
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Socialförsäkringens bestämmelser om rehabiliteringskedjan har genom denna uppsats visat sig 

svår att applicera på fotbollsspelare som arbetstagare vid skada eller sjukdom. Vid en strikt 

tolkning av lagstiftningen kan en fotbollsspelare inte vid någon tidpunkt sägas ha rätt till 

sjukpenning. Denna slutsats gör jag finner det intressant för framtida forskning att undersöka 

hur Försäkringskassan faktiskt tolkar lagstiftningen i specifika fall och om det kan finnas en 

geografisk skillnad i den tolkningen. För att uppnå mer förutsebarhet och rättssäkerhet vore en 

vägledning från Försäkringskassan för de särskilda fall som sjukskrivning av idrottare utgör 

fördelaktigt. Ett annat intressant perspektiv vore att undersöka vilket betraktelsesätt 

Försäkringskassan har på fotbollstränare och om den skiljer sig från hur man bedömer en 

fotbollsspelare. En tränares roll inom fotbollsföreningen ligger närmare att betraktas som 

anställd i traditionell mening och skulle av den anledningen kunna betraktas på ett annorlunda 

sätt än spelarna. 

Andra områden som ligger i nära anslutning till vad som berörts i denna uppsats är en anställd 

fotbollsspelares rätt till, och ersättning vid graviditet, föräldraledighet eller vård av sjukt barn. 

Som denna uppsats har visat så är fotbollsspelaren som arbetstagare ett relativt nytt fenomen 

vilket gör att det finns anledning att anta att benägenheten att göra sina rättigheter gällande 

sannolikt kommer öka i takt med spelarnas medvetenhet om dessa. De särskilda omständigheter 

som råder kring en anställning som fotbollsspelare försvårar förstås möjligheterna till allt från 

graviditet till vård av sjukt barn och på grund av bland annat konkurrenssituationen som råder 

i branschen är det högst sannolikt att spelarna själva avstår från detta under karriären men det 

behöver förstås inte vara synonymt med att det alltid måste vara så.  
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